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మూలక ల్ల? 

భ రృహరి 
ర] 

అనువాదవలు. 

(శ్రీ పేరి సూర్యనారాయణశాన్తి, విద్యాపవీణ పి, ఓ. ఎల్. 
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ప్రస్తావన 
తెలుగు అకాడమి ఇంతవరకు ఇంటర్నీ డియట్ సాయిలో పా 

డి(ీస్థాయిలో పఠనీయ[గంథాలను, మాడువందంకు పా పంచ అర గల 
(పచురణలో ఇది మొదటిదశ. రెండోదళలో కొన్ని [ప్రామాణిక [గ్రంథాలకు నవా 
దాలను ఆయా కాస్త్రాంశాలమీద వాటివాటి పాముఖ్యాన్ని పురస్కరించుకొని 
మోనో గాఫ్లను [పచురించదలచింది. ఇందువల్ల విద్యారులకూ ఉపాధ్యాయ లకూ 
పాఠ్య[గంథాలే కాక ఆయా పాఠ్యాంశాలమీద వి స్పృతాధ్యయనానికి సహాయపడే 
విషయ్మ]పధాన రచనలుకూడా లభిస్తాయి. అంతేకాదు, ఉన్నత విదాాబో ధనభాషగా 
తెలుగు సుపతిష్షితమై తెలుగు అకాడమి పాత మరింత సుసంపన్నం కాగలదు. 
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[(పామాణిక [గంథానువాదాలలో ఇది ఒకటి. వేదకాలం నుంచీ భారత దేశంలో 
వ్యాక రణళాస్త్ర సంపదాయ మొకటి అనూచానంగా వస్తున్నది. అందులో సిద్దాంత 
విభాగానికి చెందిన |పశస్త [గంథాలలో వాక్యపదీయం అద్వితీయమైనది. ఆ 'నవి 
గంథాని కిది అనువాదం. పోల్చి చూడటానికి ఈ అనువాద (ప్రచురణ ఎంతో 
తోడ్పడుతుంది. వాక్యపదీయం పఠనపాఠనాదులనుంచి తొలగిపోతున్న ఈ కాలంలో 
ఈ అనువాద [ప్రచురణ ఎంతో ఆవళ్యక మని భావించినాము. 

పె (ప్రాముఖ్యాన్ని గుర్తించి అనువాదపరిషక రలు ఆచార్య గంటి జోగి 
సోమయాజిగారు సువి స్తృతమైన పరిచయం [వాసినారు. వారికీ, అనువాదకులు 
లీ పెర సూర్యనారాయణకశాన్రీగారికి, శ్రీమాన్ శ్రీ భాష్యం అప్పలాచార్యులుగారికి, 
డాక్టర్ పుల్లెల శ్రీరామచం|దుడుగారికి, శ్రీ అప్పల సోమేశ్వరశర్మగారికి "మా 
కృతజ్ఞతలు. 

. ఈ వాక్యపదీయంలో మొదటి రెండు కాండలు (పథమ భాగంగా 1974 లో 
అచ్చు అయింది. ఇప్పుడు చివరికాండ ద్వితీయ భాగంగా అందిస్తున్నందుకు 
సంతోషి స్తునాం. [గ్రంథ పరిచయం [పథమభాగంలో చూడవచ్చు. న్ 

గుణ గహణ పారీణులయిన పాఠకులు ఈ (గథాన్ని అభిమానించి ఆద 
రిస్తారని ఆశిస్తున్నాము. సహృదయ విమర్శకులు ఇచ్చే సూచనలను పునర్ము[దణలో 
తప్పక పరిశీలించ గలము, 
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వ. 

వాక్యపదియము 
ద్వితీయ భాగము 

పదకాండము 



ాంాలు ణా స రాష్ట wh [| + స 

వాక్యపదీయము 

పవకొాండవుు 

జాతి సముద్దశ ము_1 

అవ తారిక_వాకకపదీయము ఎనిమిది *పదార్థములను విచారించుచున్నదని [ప్రథమ 

కొండమున 24 _ 25 శ్లోకములలొ గంథక ర్రయే చూపెను. 

వానిలో అర్థజ్ఞానము ధర్మము అనెడి (పయోజనరూపములగు రెండు పదార్థములు 

[పథ మకాండమున నిరూపింపబడినవి. 

లోకవ్యవహారమునకుపయోగించెడి వాక్యము -- వాక్యార్థము అనెడి. రెండు 

పదార్థములు ద్వితీయ కాండమున స్పష్టపర చబడినవి. 

మిగిలిన నాలుగు పదార్థములను అనగా పద పదార్థములు కాక (పకృతి పత 

యార్థములు, శ ద్రార్థములకుగ ల యోగ్యత కార్యకారణభావము అనెడి రెండు. సంబంధములు 

అనెడి నాలుగు పదార్థములన, నిరూపించుటకు ఈ మూడవ కాండమారంభింపబడుచున్న ది. 

కనుకనే దీనికి పదకాండమని “పేరుకలిగినది. పదము, డానికి అవయవములగు (పకృతి 

(పత్యయములు వాని యర్థములు, వానికి గల_ సంబంధములు ఇచట విచారింప బడుచున్నవి, 

_ అందు ముందుగా అఖండనుగు వాక్యమునుండి పదములు కల్పింప బడినవి, అనగా 

వేరుచేసి చూపబడినవి, అని తలంచి పదములను మతభేదముచే జూపుచున్నాడు. 

* 1, శ్రబము 2 విధములు --- 1, (వకృతి (వత్యయములు 
ళ్ 

2, పదవాక్యములు 

లి. అర్ధము ల విధములు --- 1. (పకృతి (పత్యయార్థ ములు 

2, పదవా కాన్టర్థములు 

8. శద్దారములకుగల నంబంధము 

2 విధములు 1. యోగ్యత 

వ, కార్య కారణభావము 

శీ, [వయోజనము లి విధములు 1. ఆరజానము 
ఇకా 

2 ధర్మము 

పదార్థములు 8 
తాల. 
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వొక్యపదీయము 3 జాతి 

[1 

కో దిధాకె శ్చిత్సదం భిన్నం చతురా పజ్బుధాపివా। 
గొ దం మ టు 

*వవాశే పకృతి, పతగయాదివత్ ॥ i అపోద్దృతె్యవవా రథః (సకృతి(ప ట్టి 

కెళ్చిత్ జ కొందరిచే, వా క్యెభ్యః వాక్యములనుండి, పదమ్ = పదము, (పదెభ్యః) 

ఆ పదములనుండి, (పకృతి పత్యయాదివత = (పకృతి (ప్రత్యయము, ఆగమము, ఆదశము 

మున గునవివలె, అపోద్బృత్య + ఏవ = బుద్ది పూర్వక ము” 'పెగలెంచి వేరుచేసియే, 

ద్విధా వా= రెం కృవిధములుగానే, అనగా నామము (సుబంతము) ఆవ్యాతము (క్రియా 

(ang ష్ త అంటి క 

2నిిత్ = మరికొందరిచె, పజ్బుధా + అపి + వా = మభువిధములగాన అనగా 
క. 

నామము, ఆఖాాత ము, ఉపసర్లము, నిపాతము, కర్య।పవచని యము అను రీతిని ఐథు 
యి లు 

ర్ధబ్ ధకము. అదినిరవయవము,  దానిచె వొదింపబడెడి అదము కూడ 
ఫి రు 

యవము. అనగా ఇది కర్త, ఇది కర ఇ కా! 

౪ 
యౌవ షం రు 

29 న Gb dN ఇది విశేషణము, ఇది [క్రియ అను విభాగము 

ఇది వెయాకరణుల ముఖ్యసిద్ధాంతము. 

మును వాక్యార్థమును తెలిసికొనుట దుస్సాధము, మరియు వాక స్థములకు 
వ dd సె pa 

అంతము లనందున వానికి నాధుత్వ సంపావనము దుశ్శ్ళకము అని భావించి పాణిని, 

(8 
etm 

y| UX 
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కాత్యాయన, పతంజలి మహర్షులు వాక ఇములనుండి పదములను విభజించిరి. ఆపదములను 

గుర్తించుటలో అభి వాయఖేదముకలదు. 

1. పవము రెండు విధములు నామము, ఆఖ్యాతము. సిపాతలు నామార్థము నందు 

గలవిశేషమును ద్యోతనచెయుటచె నవియు నామపదములుగానే గుర్తింపబడును, స్వః (స్వర్గము) 
పొ జ / 

మున్నగునవి నామపదములత. హిరుక్ (వేరుగా, శీ ఘముగా) మున్నగు శబ్దములు [కియా 

| 

(పధానకములు కనుక అవి ఆఖ్యాతపదములుగానే పరిగణింపబడుచున్నవి. ప, పర, మున్నగు 
ఉపసర్గములును, కర్మ్మప్రదచనీయములుగూడ క్రియా విశేషమును ప్రకాశిఎపచేయుటచే 
నవియు ఆభ్యాతపదములే. కాగా వాక్యమునుండి పదవిభాగము చేయగా రెండు విధముల 
పదములు కాన్పించునని కొందరిఆశ యము, 

ఏ, నామము, ఆభఖ్యాత ము స్యతం|తపదములు, నిపాతములు, ఉపసర్గనులు 

వానియర్థవి శవమును ద్యోతనచెయును. అంతమాతాన అవి వానిలో అంతర్ఫూత ములు 

కొవు. కనుక అవి అనగా నిపాతము, ఉపసర్లము స్యతం|తపదములే, అందుచే పదములు 

నాలుగు అనుట సమంజసము ,కర్మ|పవచసీయములు (కియా నిశేష మువలన కలిగిన సంబంధ 

= లకకాకా వర కనంగ బాదరా అర దంందల డో) === 

ద దాకా. రక కకక వ వలల కా ఆశకు. =. == 

నము దేశము పదకొండము 
1] 3 

మును నియమించునవి కనుక అవి ఆఖ్యాత పదములు గానె గహింపబడుచున్నవి అని కొందరి 

యాశయము,. 

వ. నామము, ఆఖ్యాతము,  నిపాతము ఉపసర్గము. ఇవి స్వతంత రు 

కర్మ (పవచనీయములు సాక్షాత్తుగా క్రియను |పకాశింప చేయజాలవు, కాబట్టి అవి ఆభ్యాత 

టె 

ఐదువిధములనుటయే యు కమనికొందరి యభ్మిపాయము. 

వాక్యమునుండి పదములువిభ క్రములైనవి, అనుటలో “పకృతి _(పత్యయాదివత్ ” 

అనునది దృష్టాంతముగా జూపబడినది. వాక్యము అఖండము,పదములు కల్పితములని వాక్య 

వాదులు పలుకుదురు. పదము అఖండము, దానిలో (_పకృతిపత్యయములు కల్పితములని 

దవాదులు నుడివిరి ఈ రెండువాదములు ద్వితీయ కాండమున చూపబడినవి. అంతతః 

దాని కల్పితాని (పదములుకల్పిత ములు), వాక్యమెవ సత్యమ్ (వాక్యమసత్యము)అని 

సిద్ధాంతముచేయబడినది. పదవాది మతమున (పకృతి _ప్రత్యయములు కల్పిత ములగునట్లు 

మామతమున అనగా వాక్యమే వాచకము అను వారిమతమున పదములు కల్పితములు. 

వాక్యవాది పదమువరకే తన కల్పనను చూపును. [పకృతి పత్యయకల్పనా (ప్రసక్తి 

వాక్యవాదికిలేదు. కనుకనే అది దృష్టాంతముగా జూపబడి నది. 

బికేషొంకయులు- 

1. ఈకల్పన అర్థమును పురస్కరించుకొని చేయబడినది. ఆసందర్భమున నుబంత 

తిజంత పదభేదము సహకరించదు. కనుకనే నుబంతము తిజంతము అను రీతిని 

భేదముచూపక నామము ఆఖ్యాతము మున్నగు రీతిని పదవిభాగము చూపబడినది. 

es మ 

2. “పైరీకిని పదములు కల్పితములు కాగ వానిద్వారా అఖండ వాక కము యొక్క_స్వరూపము 

తెలియబడగలదు. కాగా వాక్యవాక్యార్థములను తెలిసికొనుటకు పదపదార్థములు 

ఉపాయములు కాగలవు. 

అవతారిక __అవయవములు లేక ఏకాకారముగానుండెడి వాక్యమును తెలిసి 

కొనుట సాధ్యము కానందున, దానిని తెలిసికొనుటకు ఉపాయములుగా పదములు విభజింప 
బడినవి. వాని ద్వారా వాక్యము తెలియబడగలదనే భావము మొదటి శ్లోకమున చూపబడినది. 

దానిని అపోద్ధారపద్ధతి యందురు. అట్టు పదముల యొక్కయపోద్ధారము అర్థమును బట్టి 

చేయవలసి యున్నది. అట్టుకాకున్న ఒకనియమము లేకుండ నిరర్ధక విభాగము కూడ చేయ 

బడగలదు. కాబట్టి వాక్యమునుండి పదముల అపోద్ధారము అర్థములయొక్క_ అపోద్ధారముపై 

ఆధారపడి యున్న 3. 

పైయభ్శిపాయముతో అఖండమగు వాక్యార్థమునుండి పదార్థములు అపోద్భృతము 
లగుచున్నవని నిరూపించుట కుప|కమింప బడుచున్నది. 

అందు పదార్థము 1. సిద్ధము 2. సాధ్యము అని రెండు విధములుగానున్నది. 
నామముయొక్కయర్థ ము సిద్ధపదార్థమనియు, ఆభఖ్యాత ముయొక ,_ యర్థము సాధ్యపదార్థ 

మనియు శాస్త్రజ్ఞులు తలంతురు, వానినే |[దవ్యము, [కియ అని వారువ్యవహరింతురు. 
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వాక్యపదీయము రి జాతి 

[6 ఖాదిరేబధ్నాతి అనువచనముచే బంధనమువిధింపబడినది. అచట బంధ నమనగా 
యూపస్త ంభథమునకు పశువు (మెక)ను స్పృశించుటమా[తము, అనగా స్తంభమునకు మేకను 
తగిలేటట్టుచేయుటకాదు. అద్దిన బంధనము తరువాత, ఆపశువును చంపుట, దాని హృద 

యమునుండి మాంసము |గహించుట, ఇవియన్నియు [శుతిలో చెప్పబడియున్నవి కుదరవు, ఆపపవు సంబంధించి యన్నంతమాతాన చంపుట మున్నగునవి జరుగవు. అధ్రన చం| డకజ్ట 
చిన్నకొమ్మతో సంసర్లము చాలదు. అందు బంధనానంత రము చెప్పబడిన హననాది, కియా 
కలాపము యొక్క సామర్థ్యము వలన సమర్థమగు కజ్ఞను [గహింపవలెనని లభించున్న ది. 
కాబట్ట బంధనానంతరము చెప్పబడిన హింసాకలాపమును హేతువుగా [గపాంచి హింసకు 
సమర్థమగు ఖదిదమును [గహింపవలెనని పర్యవసన్న మగుటబే [పతినిధి దీనివలన లభించు 
చున్నది. - 

వి లేవొంళయు_4వ శ్లోకమున జాతి అ్మప్రధానమై శకి కి ఉపాయమగుటచే (పతినిధి 
యముపపన్న మనునని నిరూపింపబడినది. రవ శోకమున జాతిిపధానమే, శకి క్రి ఉపలక్షణము 
కొదని స్వీకరించినను లింగమువలన (పతినిధి సమర్థింప బడినది, 

కాక బంధనము (పతినిధిలో హేతువని 4వ శ్లోకమున, బంధనము తరువాత 
చెప్పబడిన హింసాదికము (పతినిధిలో హేతువని కవ శ్లోకమున చెప్పబడినది కాగా రెండు శ్లాకములు అనుమాన |పమాణముచే _పతినిధి సమర్ధకములని తేలుచున్న ది. 

కాక పదార్థసామర్థ్యము తరువాత వాక్యార్థ సామర్ధ్యమువలన _ (పతినిధి సమర్దింప 
బడినదని 4వ కోకమున, [ప్రకరణ సామర్థ్యమువలన (పతినిధి సమర్థింపబడినదని ధవ శ్లోకమున 
భావము స్పష్టమగుచున్నది. 

॥5॥ 

అవతారిక... పెరీతిని జాతి శ క్రివాదమున (పతినిధి యువపన్నమగుచున్నదని చూపబడినది.కాని శబ్దములు అర్థమును బోధించుటలో [పవృ త్తి నిముతము అపేక్షిత మగుచున్న ది.ఉదా॥ ఘటశ బ్ధము కడవను బొధింవవలెనన్న చో దానియందున్న, ఘటత్వజాతి (ప్రవృత్తినిమత్త మగుచున్నది. 

ఎల్టశ'బ్దము లకు జాతియే వాచ్యమగుచో [పవృత్తి నిమి తములేనందున శబము యీ జ యావ శా శి 
నా 

బోధకముకానేరదు. జాతియందు మరియొకి జాతిలేదుకదా! అను [పళ్నకు సమాధానము చెప్పు చున్నాడు. 
| 

ళో స్వా జొతి; (సథమంళ భైఃస్టర్వె రేవాభిధీయతే। 

తతోఒర్ధజాతి రూసపేషు త దధ్యారోప కల్పనా।। 6 
A. సరః ఆ కబైః a ఏవ = ఎల్ట శబ్దములబచేత నే, పథమమ్ = ముందుగా, స్వా = ఆత్మీయమగు 
అనగా తనకు అసాధారణమగు, జాతిః = జాతీ, అభిధీయతే = చెప్పబడుచున్నది. 

నముద్దేశము 9 పదకొండము 
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శబ్దత్వమనెడివాతి ఎల్హళ బ్రములయందుకలదు. కనుక అదిస ర్వశబ్దములకు సాధారణ 
మైనదె.అట్లుకాక ఘట, శబ్దమునందు ఘటశ బ్రత్వమనెడి జాతి కలదు. అది కేవలము ఘటశళబ్దము 
నందే యుండును. ఆజాతి ఘటశదబ్దముచే బోధింపబడును. అది దానికి ఆత్మీయమగు 
జాతి. అది శబ్దము అర్థమునుబోధించుటలోఅవినాభావి కనుక [పథమమ్, అని [గంధక ర్త 
పలికెను. అంతియికాని పౌర్వాపర్యమున్నదని భావముకాదు. 

వీ కశేషాంళోయము_ సరై 68 = ఎల్లశబ్దములచే, ఇచట సంజ్ఞా శబ్రములు. అవియేకాక ఘట 

పటాది శబ్దములుకూడా [గహింపబడును. అన్ని శబ్దములు తమయందున్న అసాధారణమగు 
ఘటశళబ్దత్వము, గొళబ్రత్వము మున్నగు శ బ్దగత శాతులను బోధించును. 
౨. తతః =ాతరువాత అనగా తన యందున్న శ బ్రత్వజాతిని బోధించిన తరువాత, అర్థజాతి 

రూ పెషు = ఆవు, కడవ మున్న॥ఏ అర్ధములయందున్న గొత్వము ఘటత్యము మున్నగు 
జాతులయందు, తదధ్యారోపకల్పనా = శబ్దములయందున్న గోశబ్దత్యము ఘట శబ్బత్యము 
మున్నగు జాతులకు ఆరూపము కల్పితమగును. 

గౌ అనునదిశబ్దము. దానిచేబోధింప బడునది ఆవు అనునది యర్థము. అ అర్ధము 
నందు గోత్వజాతికలదు. శబ్దమునందు గోశబ్దత్వశాతి కలదు. ఆశబ్దమునందున్న, గోశబ్దత్వ 
జాతిని అర్థగతమగు గోత్వజాతియందు ఆరోపింపగా, అదియే అనగా గోశబ్దత్యజాతియే 
[పవృత్తి నిమి త్రముకాగలదు. 

కాగా గోశబ్దము గోత్వజాతిని బోధించును. అచటగో శబ్దత్యము ఆరోపితమగుట చే 
నది (పవృ త్తియగుచున్న ది. 161 

అవతారిక___శ బ్రగతమగు గోశ బ్రత్యము మున్నగు అసాధారణమైన జాతి గోవు 
నందున్న గోత్యజాతితో నభేదమునుపొంది అది శబ్ద పవృత్తికి నిమిత్తము కాగలదని 6వ 
శోకమునచూపబడినది. 

కాని ఆ రెండుజాతులును ఒక స్థలమున లేవు. అర్థజాతి గోవ్యక్తియందున్నది. 
గోశబ్రమునందు గోళ బ్రత్వజాతియున్న ది. ఈ రీతిగా ఆ జాతులు వేరు వేరు చోటుల 

యందున్నందున ఆ రెంటికి అభదవ్యవహారమెట్టు?: అనుప్రశ్నకుచక్కని దృష్టాంతము చూపి 
సమా ధానముచెప్పుచున్నాడు. 

ల్లో; యథా రక్రగుణే తత్త్వం కషాయే వ్యపదిశ్యతే। 
సంయోగిసంనిక రాచ్చ వనా) దిష్వపిగ్భహ్య లె।| 7 

క్ 2 
తథాశ బారసంబనాచ్చబైే జాతిరవసితా। 

దిథి ధి ఆద థి 
వ్యపదేశేఒర్థజాతినాం జాతికార్యాయకల్ప తే॥ 8 

యథా = ఏరీతిగా, రక్తే = ఎరుపు అనే, గుణే = గుణమునందున్న, త త్త్వమ్ = రక్తత్యము 
అనుధర్శము, కషాయ = కషాయ్యదవ్యమునందు అనగా లాక్షమున్నగుదవ్యమునందు? 
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వ్యపదిశ్యతే = వ్యవహరింపబడుచున్న దో, సంయోగిసంనికర్షా త్ pn లాతా[దవ్యముతో 

బె మువలన, వస్తాగిదిషు | అపి జా వస్త్రము 

చ జు |[గహి ంపబడుచున్న దో, 
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లాటా 

తథా == ఆరీతిగా శే జా శ బ్రమునందు, అవస్థితా = ఉన్నట్టి, జాతి? = 
జాతి అనగా గోళ బత్వము మున్నగుజాతి, కట్దార్ధసంబన్థాత్ = శబ్దమునకు అర్థమునకు గల 
సంబంధమువలన, అర్థజాతీనామ్ = = అర్థమునం గల జాతులయెక్క్ల ,వ్యపదే శే == వ్యవహారము 
నందుఅనగా ఆ రెంటికి అభేదవ్యవహారమునందు, కల్పతే = సమర్థమగుచున్నది, అంతియే 
కాదు. జాతికార్థాయ ఇ జాతినిబట్టి కలిగెడి కార్యో $ముకొరకుకూడ, కల్పతే = సమర్థమగు 
చున్నది. 

కాక శబ్దగతమగుజాతి వ్యపదేశే = అభేదవ్యవహారముకలుగగా, జాతికార్యాయ = య 

రంగువేసిన వ స్రావ మునందు ఎరుపుతనము కానవచ్చుచున్న ది. అది వస్త స్ర్రమునకః 
స్వాభావికముకాదు. లాక్షయందుగూడ ఆ ఎరుపుతనము స్వాభావికముకాదు. ఎరుపు అనుగుణము 
నందు రక్తత్వము సమవాయ సంబంధమున కలదు. అట్టిర క్తత్వము గుణమునకు ఆధారమగు 
లాక్షయందు భాసించును. అట్టిలాక్షతో సంయు క్రమగు అనగా కలిసియన్న వస్రమునందు 
కాన్సించును. కాగార క్ర్షసణమునందు సమవేతమగుర క కృత్వముపరంపరగా వస సము నందు 
కాన్సించుచున్న ది. 

b అచ్చే గె శ ద్రసునందున్న గో శబ్దత్య జాతి శబ్ధారములకుగల స్వాభావికమగు 
యోగ్యత అనెడి బంధ మువలన అర్థగత మగుజాతితో ఐక్యమునుబొందగలదు. 

Jo హః 

స్వతః గోవునందుగల గోత్వము నందు మరియొకజాతిలేదు. కాని ఆజాతికిగూడ 
కోబ్బగతమగు అసాధారణమగు జాకి సాహాయ్యము చేయగల దు.అందుచే పరంపరగా ర క్రత్యము 
వస్త్రము మున్నగు దానియందు భాసించునట్టు శబ్బగతమగు జాతి శ ద్దార్ధములకు గలసంబంధము 
వలన అర్థజాతితో నెక్యమును బొందగలదు. E:T 

అవతారిక __శబ్దమునందుగల జాతి అర్థజాతి యందు ఆరోపింపబడిన డై జాతి 
కా Yh కార్యమునుకలిగి పగలదు (జాతికార్యాయకల్పతే) అని రివ శ్లోకమున చెప్పబడినది. దానినే 
వివరించున్నాడు, 

శో జాతి శబ్లెకశేషే సొజొతీనాం జాతిరిష్య తే; 

కశబ్రజాతయ ఇత్య్యత తజ్జాతి; కబ్రజాతిషు || 9 
1. సా = అది అనగా శబ్రమునందున్న జాతి, డాతికట్దెక* న జాతివాచకములగు గవాది శబ్ద 

ములకు ఏక శేషము, (పస కే) = (పా ప్తించు చుండగా ,(జాతికార్యాయ) = జాతినిమి త్తకమగు 
కార్యముకొరకు (కల్పతే) = - సమర్థమగుచున్న ది. 
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పదిఆవులను బోధింపదలచిన పది గోశబ్దములను [పయోగింపవలెను. అట్టితరి 

ఏక శేషముచే ఒకే గోళబ్దముశేషించి గాః అను [పయోగము లభించుకు, పైరితిని వక శేషము 
చేయకపోయినను ఒకే శబ్దము పయోగమున నిలవగలదు. ఆది ఒక జాతికా ము. “గో అను 

శబ్బ్దమునందు గోశబ్దత్యమను జ వాతి యున్నది. దానిని అర్థజా తులయందారోపింపగా అది వానితో 

నైక్యమునుబొంది దానియందున్న ఏకత్వమును బట్టిఏకగో శబ్దమును (ప్రయోగించు నట్టు చేయను. 

కాగా ఆ జాతి యందున్న ఏకత్వమునుబట్టి ఆజాతి ఏక శబ్ద పయాగవ మనెడి జాతీకార్యమును 

సంపాదించును. 

౨, మరియొకజాతికార్యము. 
సౌ == శబగతమగుజాతి, జాతీనామ్ = శాతులకుగూడ, జాతీః = జాతిగా 

ఇష్యతే = అంగీకరింపబడుచున ది. 

ఇమాః జాతయః, (ఇవిజాతులు) గోత్వము, ఘటత్వము, పటత్యము మున్న 

గునవి జాతులు అనురీతిని పయోగములుకలవు. ఇచట జాతయః అనుపదము ఆర్థబోధక ము 

కావలెను, కాని యచట మరియుకశజాతి లేనందున [పవృ త్రి నిమి తము లేనందున బోధకము 

కానేరదు. శబ్దమునందుగల గోళబ్బత్యము అనుజాతి ఇమాజాతయః అనుచోట జాతులతో 
ఏకీభావచు బొందగా దానిని బటి జాతయః ఆఅనుళబము. బోదకముకాగలదు. 

క్రి 

ళం 

లీ. మరియొక జాతికార్యము. 

తజ్జాతిః = ఆజాతి అనగా శబ్దమునందుగల గో కబ్బత్యము మున్నగుజాతి, శబ్ద 

జాతయః ఇతి -[_అ[త = శబ్ద బజాతులు అనుపయోగమున, శబజాతిషు = శద్దజాతుల 

యందు జాతికార్యమ బనుకలిగించును. అనగా గొళబ్దత్వము, ఘటశబ్దత ము, పటశ బ్రత్వము 

మున్నగునవి వ్యక్తులవంటివి. వీనిని శబ్రజాతులు అని వ్యవహరింతురు. వీని నియన్నిటి యందు 

శబజాతయః, అనురీతిని ఒకేవి విధమగు | పయోగమున్నది. అట్టి ఏకాకార! సయోగము జాతి 

కారము. అది శబజాతినిబటియె కలుగుచున్న ది. nn 
ల ది టి ల్ 

అవతారిక. ఎల్లశ బములయందు అసాధారణముగా వాచక మగు జాతియున్నది. కాని 

అదిశ బ్రత్యమనెడిశాతులకం టె వేరుకాగలదు. అల్లే ఆజాతులకం టె వేరుగా మరియొకజాతి, 

మరియొక జాతియని యంగకరించినచో అనవస్థాదొషము కలుగును అను ప్రశ్నకు సమాధానము 

చెప్పుచున్నాడు. 

శో! యా శబ్రజాతిళ్ళబేషు శబేభ్యో భిన్న లక్షణా । 
౧ అ ది 2 లం 

అల జాతిస్సా క బ్రజాతిత్వ మప్యతిికమ్యవ ర్తతే।। i0 

శబ్రేషు = శద్దజాతి అనుశబములయందు, యా=వి, శబ్బ్దజాతిః = శబ్రత్య జాతియో; 

సాొ=ఆ, జాతి జూ శోబ్దేభ ్యః = శోబ్దజాతి అనుశబ్బములకం టె, భిన్న లక్షణా = విజాతీయమగు 

లక ణముకలదె , శ బజాతిత్వమ్ + ఆపి = శబజాతిత్వమును గూడ, అతి కమ్య ఆ అతిక 
యూ యు ౧ దా అ సు 

మించి, వర్త తే = ఉన్నది. 
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పలువురు, శబ్దజాతి అను శబ్దమును ఉచ్చరింపగా. అది నానాత్వమును 

బొందును. అట్టి వానియందు మరియొక జాతియుండును. అది శబ్బజాతియందున్న ధర్మము 

వంటిదికాదు. మరియేమనగా, వాచకములగు గోశబ్దత్యము, ఘటశ బ్దత్యము మున్నగు జాతు 

లకు చెందినది. 

కాగా గో శబ్దత్వము మున్నగు శ బ్బములవలె, 

ఎల్లజాతులను బోదింపగలదు. కనుక అనవస్థాదోషము వా 

 బ్రజాత యః అను శబ్దము కూడ 

టిల్లదు. 1110 

అవతారిక. ఇంతవరకు వైయాకరణుల సమయమును ఆ|శయించి శబ్దము 

నందుగల అసాధారణమగు గోశబ్దత్యము మున్నగు జాతిని అర్థజాతులయందు అనగా గోవు 

మున్నగు వాని యందున్న గోత్వాదిజాతులయందు అరోపించి ఎల్లశ బ్బృములు జూతివాచకములే 

అను సిద్దాంత మును నిరూపించెను. 

ఇపుడు ఆరూపమును స్వీకరింపక పోయినను పైసిద్ధాంతము యుక్త ముకాగ లదని 

నిరూపించుచున్నాడు . 

శో అర్థజాత్యభిధా నేపి సర్వెజాత్యభధిధాయినః। 

వ్యాపారలక్షణా యస్మాత్పదార్జాః సమవస్థితాః।। 11 

A. ఆర్థజాత్యభిధానే + అపి, ఆవు మున్నగు వ్యక్తులయందున్న, శుద్ధములగుజాతులనే 

బోధించినను. సర్వే = ఎల్టశబ్దములు అనగా జాతి, సామాన్య మున్నగు శబ్దములు, జాత భి 

ధాయినః = జాతివాచకములే యగును. 

జాతీ అను శబ్దము జాతిని బోధించుటలో దానియందు మరియొకజాతియుండు 

టయే కారణము. జాతి మున్న గుశ బ్దములు జాతివాచకములనుటలో ఎవరికిని విపతిపత్తి లెదు. 

B, నిస్సామాన్యాని సామాన్యాని (జాతులు జాతిలేనివే అనగా జాతియందు మరియొక జాతి 

యుండదు) అని తార్కకులు చెప్పుచుండగా జాతియందు జ జాతియున్నదనుట యెట్టుపొసగును? 

(పళ్నకు సమాధానము చెప్పుచున్నాడు. 

యస్మాత్ = ఎందువలన ననగా, వ్యాపారలక్షణాః = [ప్రయోజనమే హేతువుగా 

గలవై అనగా (పయోజనముచేతనే గుర్చి ంపబడినవై, పదార్థా; జు పదార్థములు, 

సమవస్థితాః = నియతమైన స్వరూపముకలవి, (భవన్తి) = అగుచున్న వి. 

వైశేషికులు జాతియందు శాకిలేదు అని తలంతురుగాక, వై యాకరణులు 

మా|తము జాతియందు జాతిని అంగీకరింతురు. అందుకు కారణము [ప్రయోజనమే అనగా 

జాతిః, సామాన్యమ్ అను పదములు జాతిని నిమిత్తముగా గై కొనియే అర్థబోధకములగుచున్న వి. 

నియతరూపమున  గుణముకూడ _ ఏకాకారముగా అర్థటోధకమగుచో అదియు 
జాతియేకాగ లదు, 

నముద్దేశము 13 పదకొండము 

13] 

అల్లే [కియయు ఏకాకారముగా అర్థబోధకమగుదో నదియు శాతికాగలదు* 

కాబట్టి ఎల్ల శ జ్ఞగులు జాతివాచకములు కాగలవు. nll 

అవతారిక. అభిధావ్యాపారముచే శబ్దము నియతముగా జాతిబోధకముకాగలదను 

చున్నాడు. 

లో జాతౌపదార్టేజాతి ర్వావి శేషోవాపి జాతివత్। 

రపేక్ష్య తేయస్మాదత స్ప జాతివాచినః।! 12 

యస్మాత్ = ఎందువలన, జాతౌ + పదార్థ = జాతియళ భ్రార్భము అను పక్షమున, 

జాతీః +- వా జి వాతికాసి, విశేషః +- వా = విశేషముగాని అనగా సంజ్ఞాళబ్దములచే 

టోధింపబడెడి వ్యక్తి వి శేషముగాని, జాతివత్ = (పసిద్దమగు జాతివలె, శబ్దః - అపి 

= శోబ్బములచే మాతము, అ పేక్ష్యలే = బోధింపబడునదిగా అంగీకరింపబడుచున్న దో, అతః = 

ఈకారణమువలన, తే = ఆఎల్ల శ బ్రములు, జాతివాచినః = జాతిబోధకములే. 

అర్థములను శబ్దములు బోధించును. అందు అర్థములయొక ,_ అసాధారణమగు 

రూపమున అవి బోధింపవు. అక్రేజాతు లకుగల పరస్పరభేదమునుగూడ శబ్దములు చెప్పవు. 
వ్యక్తులకు అభేదమును జూపి వానిని బోధవిషయములుగా అవి చేయును. 

జాతియందు జాతియుండవచ్చును, లేకపోయిన లేక పోవచ్చును. కాని ఏకాకారమగు 

జ్ఞానముకలిగినచో నదియె జాతియని యంగీకిరింపవలెను, 

సంజ్ఞా శబ్దములచే బాల్యకి మారాద్యవస్థలు భాసింపకపోయినను, నియతముగా 

ఒక వ్యక్తి విశేషము భాసించుచున్నందున సంజ్ఞాశబ్రములుకూడ శాలి శోబ్బములెగాగలవు॥ 121॥ 

అవోతౌరికో=జాతి వాదిమతమున ఎల్లళబ్దములు జాతివాచకములే. విశేషమేమనగా 

కొన్ని శబ్దములు [పసిద్ధ ముగా జాతివాచకములు కొన్ని శోబ్బములు ఉపచారమువలన జాతివాచక 

ములు, ఇట్టంగీకరించుట, నామతముననేకాదు. మరియేమనగా ఎల్లళబ్దములు ద్రవ్యవాచకములే 

యనియంగీకరించెడి | దవ్యవాదిమతమున కూడ నిక్రు. అనగా కొన్ని పసిద్ధముగా దవ్యబోధక 

ములు, మరికొన్ని ఉపచారమువలన [దవ్యబోధ కములు అను భావమును వ్యక్తపరచు 

చున్నాడు. 

శో ద్రవ్యధర్మా పదార్జెతు (ద్రమ్యేసర్యోఒర్లఉచ్య కే। 

(దవ్యధర్మాశ యాద్ (ద్రవ్యమత। సర్యోఒర్ధఇష్య తే।। 18 

దమ్యే _పదార్జే శా తు = (ద్రవ్యమే పదార్థము అను మతమునగూడ, [దవ్యధర్మా 

(శయాత్ = [దవ్యముయొక్కం ధర్మ ములకు ఆ|శయమగుటవలన. దవ్యధర్మా = [ద్రవ్యము 

యొక్కధర్మము కలదియె, సర్వః ₹ అర్థః = ఎల్టయర్థము, ఉచ్యతే = శోబ్బముచే చెప్పబడు 

చున్నది, 
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[దవ్యమునకు ధర్మములు--ఇది, అది అను సర్యనామములచే పరామర్శింప 

బడుట, పరినిష్పన్నత అనగా పరిపూర్ణత, స్వాతంత్యము, లింగసంఖ్యలతో సంబధము 

మున్నగునవి. ఈధర్మములు కలిగియుండుట వలన ఎల్హయర్థ ము దవ్యమేకానగును. 

భ్ Sn ల లి VY రం ల | ” ళు భన ౧ జః ॥ 

అతః = ఈకారణమువలన, సర్వః అర్థః = ఎల్హయర్థము, దవ్యమ దవ 

మనియే, ఇష్యతే = [దవ్యవాదిచే అంగీకరింపబడుచున్న ది. 

దవ్యవాదిమతమున ఆఖ్యాతార్థ ముకూ డ దవ్యమె కాగలదు. ఈయర్థము 4వ 

శమున స్పష్టముకాగలదు. 118 ర్ క రి యక్ష Ey 

అవతారిక శ బముయొక 3. వ్యాపారమునుబట్టి చూడగా జాతి ఎల శబములకు 
ది ఠి (శ) ది 

వాచ్యముకాగలదని 1 చూపి పియున్నాడు. 

ఇపుడు వై శేషికుల మార్గమును దృష్టిలోనుంచుకొనినను జాతీ నార్వతికము, 

అదియే ఎల్టశబ్దములకు వాచ్యము. అన్నివ్యక్తులయందు సమానమగు ధర్మములు కానవచ్చు 

చున్నవి. “కనుకనే జాతికి వె శేషికులు కూడ సామాన్యము అనియే నామకరణము చేసి 

యున్నారని చెప్పుచున్నాడు. 

శో అను(పవృ్య త్తి ధర్మోవా జాతిస్స్యాత్సర్వజాతిషు। 

వ్యావృ త్తి ధర్మసామాన్యం విశే షే జాతిరిష్య తే! 14 

A. అనుపవృత్రిధర్మః + వా = ఎల్టవ్యక్తులయందు ఏకాకారమగు అనగా ఒ కేరూపమున 

నున్న ధర్మమైన, సర్వజాతిషు = ఎల్రజాతులయందు, జాతి? = జాతికాగలదు అనగా జాతి 

వలన కలిగెడి కార్యము కలుగగలదు. 

జాతియొక స్వభావమమనగా--తనకు ఆశయ ములగు ఎల్పవ్యక్తులయందు 

అనువర్తించుట టయ. అనగా ఎల్ల గోవ్యక్తులయందు గోత్వమను ధర్మముండుటయే. మరియు 

తనకు అనురూపమగు జ్ఞానమును కలిగించుటయు జాతియొక్క స్వభావము. దానిని బట్టియే, 

ద్రవ్యము ఆరూపముతో ' భాసించు పచున్నది. మరియు తనకు అనుసణమనుకబ్దములే బోధింప 
బడుటయు జాతియొక్క స్వభావము. మరియు (పతివ్యక్తియందు సర్వాత్మనా అనగా 

సంపూర్ణముగా సమాప్తినిజెంది యుండుటయు జాతియొక్క_స్వభావము. ఇవి యన్నియు 

జాతిస్వభావములుగా లోకసిద్ధ్దములై యున్నవి.కాని ఇవియన్నియు జాతులుగా పరిగణింపబడవు. 

గోత్వము, ఘటత్వము, పటత్వము మున్నగునవ జాతులుగా లెకి,_౦పబడుచున్న వి. అ ర్హైనను 

మైఎల్రధర్మములు జాతినిబోలి ఎల్బజాతులను వ్యాపించియున్నవి. కనుక ఇవియు జాతులుగా 

అనగా అ| పధానములగు జాతులుగా పరిగణింపబడును. జాతితో సామ్యమువీనికికలదు గావున 

నివియు సామాన్యములుకాగలవు. శాతియందుమరియొక' జాతిని అంగీకరించుటలో అనవస్థా 

దోషము బాధకము కాగలదు. కాని సాధారణ ధర్మరూపమగుజాతి, జాతీయందుండుట లో 

దోషములేదు. 

సము ద్దేశము 
15] 

B, విశేష =విశేషమునందు అనగా *వైశేషికులంగీకరించిన విశేష మనెడి పదార్థము 

నందు, వ్యావృత్తి ధర్మసామాన్యమ్ = వ్యావృత్తిని అనగా భేదమును కలిగించెడి ధర్మ 
మనెడి సామాన్యము, జాతిః = జాతిగా, ఇష్యతే = అంగీకరింప బడుచున్నది. 

1 పదకొండము 

వస్తువులకు పరస్పరము భేదము పరమాణువులనుబట్టి సిద్ధించును. ఆ పరమా 

ణువులకు భేదమును జూపునవి విశేషము అచట వాతి లేదు. అబ్టెన సంశయము 

నివర్రింపదు. మరియు అనవ వస్థాదోషము వాటిల్డును. ఇత రవస్తుపులనుండి వ్యావృత్తిని కలిగించుట 

అనేధర్మము విశే షములయందున్న ది. అది ఎల్ల వీశెషములకు సామాన్యము. కాగా విశేష 

ములయందు వ్యావృ త్తిని కలిగిం చెడి సామా న్యము జాతిగా గహింప బడగలదు. 

ఇచ [పాగ భావము, (పధ్వంసా భావము, అత్యంతా భావము, అన్నోన్యా భావము 

అనెడి 4 విధములగు అభావముల యందు జాతి లేదు. జాతి యున్నచో అవి భావపదార్థములే 

కావలెను, కాని వానియందు అభవనాత్మకమగు ధర 

జాతికొగ లదు. 

శ్రము సాధారణము కనుక అదియె వానికి 

కాబట్టి ఎల్లళ బ్రములు జాతివాచకములు కాగలవు. జాతిసార్వతికము కాగలదు.!1 4॥ 

అవతారిక-_-జాతి సార్య్యతికమనుట పొసగదు. ఏలయన-ఆకాశ మొక్క_టియే 

కనుక దానియందు జాతి యుండనేరదు. అది నిత్యముకనుక అచట అవస్థాభేదముకూ డ 

లేనందున జాతి యుండనేరదు. ఇక కాలము ఒకటి, అదియు నిత్యమే. అచటను జాతి యుండ 

నేరదు అను (ప్రశ్నకు సమాధానము చెప్పుచున్నాడు 

శో! సంయోగి ధర్మభేధేన దేశేచ పరికల్పితే। 

సంయోగి ధర్మ ఖేదేన = ఆకాశముతో సంయోగము కల ఘటము, పటము మున్నగు వాని 

యొక ధర్మముల భేచముచే అనగా న అనుధర్మమును బట్టి, దేశే చ = 

శమునుబట్టికూడ అనగా ఆకాశ మునకు దేశభేదము, పరికల్పితే = కల్పింపబడగా, తేషు = ఆ, 

oh వ్ Oh a 

రు 

శేష = ఆ [ప పదెశ ముల యందు అనగా కల్పితములగు (పదశములను బట్టి, ఆకాశస + 

అపి = ఆకాశమునకు గూడ, సామాన్యమ్ = జాతి, విద్యతే = ఉన్నది. 

“ఇ కజవకు వ(స్త్రముకం"బ భేదము (పత్యతముగా కానవచ్చుచున్నది. వ్యస్త్రముల అవ 

యవములు,' ఆ అవయవముల యొక్క అవయవములు, మరియు వాని అవయవములు 

ఈ రీతిని పరంపర చూడగా పరమాణుపులనుబట్టియే భేదము చెప్పవలెను, పరమాణు 

వులకు వపరనరము ఖిదమును కలిగించెడిది విశేషమను పదార్థము. అది నిత్య దవ్య 

ములయందుడును. అది అనంతము. కణాదుడు ఈ పదార్థమును (వ త్యేకముగా నిరూ 

పించెను. అట్టి విశేమమను పదార్థమును బట్టి యే ఆయన శాస్త్రమునకు “ ఎవెశేషికి 

మని అసాధావణ వ్యవహారము లోకమున కలిగినది. 



వ TEC 

వశ కోతను. 

స సాకులు జ్ 

iF 

ar 
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ఆకాశము నిజరూవమున ఒకటియే, దానికి నానాత్యములేదు. కాని మూర్తములగు 
ఘటము. పటము, మున్నగు ఎల్టవస్తువులకు ఆకాశము ఆధారమగు చున్నది. ఆకాశమనగా 
అవకాశ మును ఇచ్చునది. ఘటాదులు అట్టివికావు. ఘటము మున్నగు వస్తువుల సంయోగము 
ఏదెశమున కలుగునో, అ (ప్రదేశము వస్తుభేదముచే భిన్నము కాగలదు. కనుకనే పతిదేశ 
మున, ఈ ఆకాశము, ఈ ఆకాశము, అను వీకాకార బుద్దిక లుగుచున్నది. కనుక ఆకాశమునకు 
కూడ జాతి సంభవించును. 

ఆపే కాలమునకు గూడ. పర్వతములు. మనుష్యులు మున్నగు వస్తువుల భేదముచేత 
భేదముకలుగుగా అచటగూడ జాతి యుపపన్న మగు చున్నది. 

సమవాయమునకు గూడ సంబంధిభేదముచే నానాత్వము కలుగగా అచటను జాతి 
యుండును, 

ఆత్మకు దేహ భేదమున నానాత్వము లభింపగా అచట అత్మ త్వజాతి 
యుండును, 

కాగా ఈ శ్ కమున ఆకాశన్య అను పదము కాలసమ వాయాత్మలకు ఉపలక్ష 
ణముగా [ప్రయుక్తమాయెను. 

1151 

అవతారిక___అఆకాశమున పదేశములు కల్పితములున్న వి. వానినిబటి దానికి 
నానాత్య ముండుటచే అచట జాతి యుండవచ్చునని 15వ శోకమున చెప్పబడినది " క్ . 

అట్టుగాక ఆకాశమునకు |పదేశములు ముఖ్యములే యున్న వని చెప్పుచున్నాడు. 
శో అదేశానాం ఘటాదీనాం దేశాస్సంబన్టినో యథా। 

ఆకాళస్యా ప్యదేశస్య దేశాస్సంబన్టిన_స్తథా।। 16 
ఇచట దేశళబ్దమునకు అవయవమర్థము అదేశానామ్ = స్వతః అవయవములులేని, ఘటాదీ 
నామ్ = కడవ మున్నగు వానికి, దేశాః = అవయవములుగా నున్నకపాలాదులు యథా = డి ఈలి అ ఠి అల లి 

- 
ప్ర రీతిగా, సంబస్థినః = గుంబంధులు అగుచున్నవో-ఘటము అవయవి, అది అవయవములు 
లేనిదే, దానికి ఆకంభకమగు కపాలములువేరే ఐనను సమవాయ సంబంధమున సంబం 
ధులుగా [గ్రహింప బడుచున్నవని భావము. 

తథా = అమే, అదేశ స్య = అవయవములు లేని, ఆకాశస్య +- అపి = ఆకాశమునకు 
గూడ, సంబస్థినః = సంబంధించియు న్న అనగా సంయోగమును సంబంధముగా చేసికొని 
యున్న ఘటపటాదులు, దేశాః = ఆవయవములుగా, (భవ న్తి) అగుచున్న వి, 

కడవ అనునది స్వతం|తమగు వస్తువు. దానికి అవయవములు లేవు. కపాలములు 
ఘటమునకు ఆరంభకములు. అనగా కపాలములచే ఘటము తయారు అగును. అవి సమవాయ సంబంధమున ఘటముతో కలసి అవయవములుగా పరిగణింపబడుచున్న వి, అవి 

నముద్దేశము 1” పదకొండము 
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అట్టే ఆకాశమునకు అవయవములు లేవు. కాని ఘటపటాదులు ఆకాళముతో 
సంయోగ సంబంధమున కలసి యున్నవి. అందుచే అవి దానికి అవయవములుగా గుర్తింప 

బడగలవు. కాగా అట్టి అవయవములను బట్టి ఆకాశమునకు నానాత్వము లభించుటచే నచట 

జాతీ యుండగలదు. ఆకాశమునకు ఘటాదులు అవయవములనుట గౌణము, 116 ॥ 

అదోతారిక ఆకాశమునకు ఘటపటాదులు అవయవములు. కాని అవి అవయవ 

ములనుట గౌణమని తేలినది. కాని ముఖ్యమగు అవయవములు దేనికై నను ఉన్నయెడల ఇట్టివి 

గౌణములగును. అందుచే ముఖ్యములగు అవయవములు ఏవో వానినీ చూపవలెను, ముఖ్యమును 

బట్టిక దా గౌణమగును. ముఖఃమేలేనిచో ఇది గౌణము కాదు కదా! అను[పశ్నకు సమాధాన 5 
లు 

చెప్పు చున్నాడు. 

శో! భిన్నవస్తాక(శయా బుద్దిః సంయోగి ష్యనువర్తతే। 

సమవాయిషు భదస్య (గ్రహణం వినిన ర్రతే।। 17 

శో అతః సంయోగి దేశానాం గౌణత్వం పరికల్బ్య తే; 

అవి వేకా(త్స దేళోభ్యో ముఖ్యత్వం సమవాయినామ్ ।। 18 

సంయోగిషు = సంయు క్షములగు పదార్ధములయందు, అనగాసంయోగ సంబంధ మున కలసి 

యున్న ఘటపటాదుల యందు, భిన్న వస్తా శయా = విభిన్నములగు అనగా వేరువేరుగానున్న 

వస్తువులు ఆశ యముగాగల, బుద్ధిః = బుద్ధి, అను వర్తతే = అనువర్తించుచున్నది. 

వేరు వేరుగా అనగా స్వతః ఒకదానితో సంబంధములేకయున్న ఘటము, పటము 
మున్నగు వస్తువులకు సంయోగముకలుగును. ఇది ఘటము, ఇది పటము అని వేరు వేరుగానే బుడ్డి 
కలుగును. సమవాయిమ = సమవాయ సంబంధము కలవానియందు అనగా  కపాలములు 

అవయవములు, వానియందు ఘటము నమవాయ సంబంధమున నుండును అట్టి వానియందు, 

భేదస్య = భేదము యొక్క అనగా ఇది కపాలము, ఇది ఘటము అనెడి భేదముయొక్క_, 

[గ్రహణమ్ = జ్ఞానము, వినివ ర్రతే = మరలుచున్నది. అవయవములు వేరు, అవయని వేరు 

అని (గహించుట సాధ్యముకాదని భావము. 

అతః = ఈ కారణమువలన అనగా ఘఏపటాదులకు భేదము [గ్రహింప బడుటవలన, 

సంయోగిదేశానామ్ = సంయోగ సంబంధముచెనున్న అవయవములకు అనగా ఆకాశమున 

సంయోగ సంగ సంబంధ ముచేనున్న ఘటము పటముమున్నగు అవయవములకు, గౌణత్వమ్ = 

అ| పధానత్యము, పరికల్ప్యతే = కల్పింపబడుచున్నది. ఆకాశమువలె ఘటము పటము 

మున్నగునవి అవయవములు. అవి అచట సంయోగ సంబంధమున నున్నవి. ఆకాశము కంటే 

ఘటపటాదులు వేరుగా [గహింప బడుచున్నందున, అవయములు గొణములని 

తేలుచున్న డి, - 

సమవాయినామ్ = కపాలములయందు సమవాయసంబంధముననున్న ఘట 

ములకు, (పదేశేభ్యః = అవయవములగు కపొలములకం టె, అపివేకాత్ = భేదము గుర్తించుట 

సాధ్యపడనందున, ముఖ్యత్వమ్ = ముఖ్యత్వము లభించుచున్నది. 
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[19 
కవాలములు ఆనమవయులు, ఘటము ఆవయవి. దారములు అవయవములు, 

వస్త్రము అవయవి, దీనికి నమవాయము సంబంధము. ఇచట అవయవములకు అవయవికి 

భేదము అనగా ఇవికపాలములు, ఇది ఘచము; ఇవి దారములు, ఇది వస్త్రము అని వేరుచేసి 

ముకాయ. కాబట్టి ఇచట అవయవములనుట ముఖ్యమే. nl7,18॥ 

అవతారిక వె వై శషికులమతము సాశ యించి 14, 15, 16, 17,18 3 శ్లోక ములచే 

జాతి సార్య|కతిక మనియు, అదియే ఎల్ల శోబ్రములకు వాచ్యుము కాగలద నియు సిరూపించెను. 

ఇప్పుడు విజ్ఞానవాది మతమున్నాశయించి జాతి సార్వ! తిక మనియు అదియే ఎలి 

కబ్దములకు వాచ్యామ మనియు చూపుచున్నాడు. 

శో అను పవృ త్తిరూపాం యాం పఖ్యాతా మాకృతిం విదు॥। 

కేచిద్వ్యావృ_త్రిరూపాంతు ద్రవ్య కేన (పచక్షశే॥। 19 

కేచిక్ = కొంతమంది, అనగా జ్ఞానము తప్పమరియొక పదార్థములెదు, బాహ్య [ప్రపంచము 

కూన్యమే అను అధి, పాయముకల విజ్ఞానవాదులు, యామ్ = ఏజాతిని, అను పవృత్తి 

రూపామ్ = అకుగతమగు అనగా ఏకా కారమగు, _పఖ్యాతామి = బుద్దిని, ఆకృతిమ్ = 

ఆకృతినిగా, విదుః ఆ కలసికొనుచున్నారు. అదియే వ్యాపకము, ఎల్లి శబ్ద ములకు వాచ్యము. 

న్ వృత్తిదూపామ్ 4-తు = ఏకాకారముకాక విరూపమగసబుద్దిని మా(తము, దవ 

త్వేగ = (దవ్యరూపమున, అనగా [దవ్యమని, (ప్రచక్షతే = చెప్పుచున్నారు. 
© 

బుద్ధిశప్ప మరియొక పదార్థములేదు. అవిద్యావశ మున అదియే దాహ్య(పపంచ 

రూపమున _ భాసించును. దృళశ్యమునకు బుద్ధిస్ట మునకు అభేదమును అంగీకరించుటచే 

ఆరెంటికి సె సామాన్యముండుటవలన ఏకాకారబుద్ధి కలుగును. శబ్దము: సుచ్చరింపగా అట్టి 

ఆకారము కలిగిన బుద్ది జనియించును*, ఆ ఆకారమే శబమునకు వాచ్యమగును; బుద్ది వాచ్యము 
(a) 

కాదు. ఆ ఆకారము దాహ్యఘుకా వచ్చును. కాకపో చ్చును. శబ్రవాచ్యమగుటలో కతిలేదు. వచు 

విభిన్న రూపమగ బుద్ధిలో భాసించినది |దవ వ్యము ముకాగలమ ఇదియే శాతికి వ్యక్తి క్తి 
టు 

కల ఖే భదము. 

కాగా విజ్ఞాన వాదమునగూడ ఆకృతి అనగా జాతిసఫార్వ,। తికము, శబవాచ్య ము (sy టి 

అని సీద్ధించుచు ది, 1119 a eA 
Ys 

క అవ లారత వస్తువులకు దేశ మునుబట్టి కాలము: నుబట్టియు భేదము సిద్ధించును, 

దేశకాలములను అపేక్షింపని యెడల వస్తువులు అభిన్న ముల యగును. ఇట్లు వస్తువులకు 

అభేదము సాంభావిక మగుచుండగా, దానిని సమర్ధించుట కై అతిరిక మగు జాతిని కల్పించుట కై 
ఇంతఏల [పయత్నింపవలెను అ అను (పళ్నకు సమాధానము చెప్పుచున్నాడు. 

లో భిన్నా ఇతి పరోపాధిరభిన్నా ఇతి వాపునః। 

భాత వ్యాసు (పపజ్చోఒయం సంసృష్షై ష్వేవ జాయ తే॥ 20 

21] 

భిన్నాః = వస్తువులు భిన్నములు, అనగా అది ఇది ఒకటికాదు, వేరువస్తువులు, ఇతి ఇ అను 

వాడుక, పరోపాధిః = ఇతరవస్తువులు ఆధారముగా గలది. 

రెండువస్తువులు ఉన్ననాడే దానికంటె ఇది భిన్నమైనది అని లోకవ్యహారము 

కలుగును. ఒకేవస్తువున్నచో పె వ్యవహారము జరగదు. 

అశ్రు, అభిన్నః = వస్తువులు భేదము లేనివి, ఇతీ-వా-- పునః = అనువ్యవహా 

రము కూడ, పరోపాధిః = ఇతరవస్తువులు మూలముగా కలదియే. 

వస్తువులు కొన్నివేరుగా ఉన్ననాడే మరికొన్నిటి యందుగాని వానియందుగాని 

ఇవి అన్నియు ఒక్క_టియె అను వ్యవహారము కలుగును. ఒకే వస్తువున్నచో పైవ్యహారము 

కుదురదు. 

భావాత్మసు = భావరూపములగు వస్తువులు, సంసృష్షేషు - ఏవ = పరస్పరము 

మి[శితములగునపుడే, అయమ్ = ఈ, (పపజ్బుః = (ప పపంచకము, జాయతే = కలుగు 

చున్నది 

ఉపాధులు అనగా నిమిత్తములు లేనిది కేవలమగు వస్తువులు లోక వ్యవహారమునకు 

ఉపయోగింపవు. దేశము, కాలము, ఘటము, పటము మున్నగు ఉపాధులను బట్టియ 

వ్యవహారము జరుగును. ఆస్థితి వస్తువులకు ఏకాకారబుద్ధి కలుగవలెనన్నచో సామాన్యమునే 

ఆశ యింపవలెను. 120 

అవతారిక పె ర్థమునే నిషేధరూపమున చూపుచున్నాడు. 

శో నెకతం౦ం, నాపి నానాతంం, నస తం, నాఫినాసితా। 
ది రొ ప్ తి యు 

ఆత్మత త్త్యేష భావానామసంసృ షే షు విద్యతే ॥ 21 ర్న 
బట 

ఆత్మతత్తేషు = ఉపాధి లేని కేవల[దవ్యములు, అసంసృ ష్పెషు = పరస్పరము కలియనిచో, 

భావానామ్ = వస్తువులకు, ఏకత్వమ్ = అభేదము, న విద్యతే = ఉండదు. నానాత్యమ్ 

-_ అపి = భేదముకూడ, న + విద్యతే = ఉండదు. సత్త్యమ్ = ఉనికియు , న__ విద్యతే = 

ఉండదు. నాస్తితా- అపి క లమియు, న + విద్యతే = ఉండదు. 

నిరుపాధికములగు వస్తువులకు ఏకత్వనానాత్వములు, ఊనికిలేములు సంభ 

విలిపవు. nl 

అవతారిక __- ఉపాధులనుఆ శయించి వానిమాలమున భేదమునుజూపి జాతి 

సార్య|తిక మని సిద్దాంతము చూపబడినది. ఆ ఉపాధులు దవ్యముకంచె భిన్నములే అని 

యింతవరకు చూపబడినది. 

ఇపుడు ఆ ఉపాధులు (దవ్యముయొక్క శ క్తి (వలన కలిగినవే) భూతములే, భిన్న 

ములుకావనెడి అదె డై ఇతదర్శనమును ఆశ్రయించి చెప్పుచున్నా డు. 



అభం నయ కుడు య తు కతనవానాత వడక దు య. చం కటా = మల 

ప. 1 మ... 

జౌ 

[22 ల్లో, సర్వ కళ క్యాత్మభూతత్వ మేక స్యెవేతి నిర్ణ యః। 
భావానామాత్మభదస్య కల్పనా స్యాదన రికా; 22 

అలీ షో జా 

గురంళ కాంతల భూతత రం అణ oso అ ట్ శ బలో శ ఎ డాఫొత వశ = ఎల్హకక్తులకు అత్మరూపము అగుట, ఏకన్య + వీవ= ఒకే 
పదార మున స్త అనగా నిరుణ కుర్! బవా, మునే దాట లే థ గ్ లాఅఠతాూాగళ ఇలజ అని, నిర్ణయః == శాస్త్రములు చెసిన 

భఖ లోకమున ఎన్నియో విలక్షణములగు కారఃములు డా we aa మ ౨9 కం ల NM లి wy a ఇరాయిలగు. కార్యము కాస్పించుచు న్నవి. వానికి 
కాలణములు నకు లు కావతెను కంర జ ln | అక చో HR Cow No ~ YY Vy! ల్ మ 2౪ ౨లిన్నయు ఒక పర|బవ్యామునందే ఉన్న వి. కనుక 
శకులు భిన్న విన, ముల ల CU & 
= ఇ్న తన్నా ములు కొాబుబ్బును. వాని ఆశయము మా|తము జక పర! బహ్మమే 

& |] 

భావానామ్ = పదారములక్ష తు దే Led Uy యులకు, ఆత్మ భఖెదస్య = రూపభిదమునకు, కల్పనా = 
కల్పించుట, అనర్థికా = | పయోజనచ్తుబ్రే 

3 ; అనర్థికా = _పయోజనములని దే, స్యాత్ = కానగును Vol) a 

Ua చా లో 

అటుకొర్ డ్రి ములను దంల స్తు బట్టి [దవ్యములు నానాగా అంగీకరించిన, అటి కల్పనకు 
ల [పయోజనములేదు. కాన ఉపాధులని; యు ఒకే బప క న uw ఆటో షి ఆ న వెక్రచుణందున్నవమటరు లెస్స,  ॥29॥ దు 

శ్ తస్మాత్ (దవ్యాదయః సర్యాఃళ క్రియోభిన్న లక్షణాః। 
ఇడ సం సృష్టాః పురషార్హస్య సాధికానతు కేవలాః॥ నిల్పి 

లక్షణా: ఇ విభిన్న ములగ లక్షణము క గ [| we ర” చ తావ ) ) J Al ea sue ము 19 అనగా ఎరు వెచు కార్యములను కలిగించెడ్తి 

1 ra a “మ యో 
ల్ [6 చ దయ ఎ యమా | 6 ట్టి పం ను గ, సు చా ర్తి నయ ఆర రి యఖ) ఇటో క్ vw పరస క | గావః కయ్ = ఎల్టళక్తులు, సంసృష్టాః 
య "౮ a ~~ కలని జీ న వి అల య య్. ల్ స © న్ (a) 

6)“ = యబ్బ బు, అరుకార్ధస్గ = పురువుని లో జత ౫ . (a ne చ క్ర | చా నవి, శే రా a యా(తకు,సాధికాః = సాధకము 

pee న = గ దం అది. శ బై శషికులు నామాన్య మును అత్మపదాదము కంచె వేరుగా చూపిరి 
ములు అట్రుకా న్ ల య ల me. వయాకర 

యికాక లా గరిట బహ్మాముయొక' ) శకి రూపమనిదో 
సా 5 _దైహ్మావ యొక క కి రూప మనియే కూఎంచిరి. ఒక 

వము మునగ పదాతవు ్ష హవ 
[ద్రవ్య ఎన్న, దార్ట ఎలన్నియు (బహ్మాముయొక్క్ల శక్రులేయని 

* కళాదమహారి _ చదవంము మాటా వవ్రము గుణము కర్మ, సామాన్యము, విశేషము, సమవాయము 
3 అభావము ఆను వడువడార ది 'దార్హములను చూపియున్నాడు, ఆయన (పత్యకుము, అనుమా కో 

నము 
స వ 

అను రెండు న్వత౦(త (వమాణములను అంగీకరించెను. శబము, ఉపమానము అనునవి అనుమా నాంతర్గత ములని ఆయన తలంచెను దబ 

ఈయంళము నం న వ శోకవ న బంధసముద్దేశమున 12వ శోకమున గూడ చూవబడును. a 

—— ఆక 

పదకాండము. 

Wa OI తలంచిరి. ఆ శక్తులు కార్యమునుబట్టి భిన్నములుగానున్నట్టు అనుమితములగుచున్నవి. అవి 

ఆగ 

» a = ల, ఇ య నళ ఖీ వడ ఆ న వాట నా షో వ్ సా అందు శక్తులు ఉవాధులుు అవి |బహ్మకు ఆత్మభూతనుల, దానకం పె భిన్న ములు క్ష ty en ధం 

అద్య లావ ణా ల పశ WY న ల జల డా 

కావు, కావునన అదు ంత వాదము సరియగుచున్న ది. 
యు 

ad నళ +. 

సత్య భాగము జాతి 

తో ల ఇ ల వి ష్ చేయనగును. ఈయర్లము ఈసముదేశముననే క8ి2ివ శోకమున [గంథకర్త యె చెప్పగ లడు॥2లి ॥ 
థి ది 

అవతారిక __ ద్రవ్యము మున్న "స శక్తులు అన్నియు కలసియే కార్యమును 

మ ఇ ఈ న అటి ” ఉట ” 
సాధి=దును అని యంగికరించిన, వానికి పత్యకము ఆకా మును సాధించుట సంభవింప 

దని శేలినది. అట్టితరి ఆశక్తులకంచె వానియొక్క సంసర్లము వేముగానున్నదని చెప్పవల 

యును, కాగా శక్తులు _బహ్మముకంటె వేరుగా లేకున్నను, వాని సంసర్గము అనునది వేరుగా 

నున్నందున ద్ర్వైతథావము ఎర్చడును, ఆద్వైతభావము నశింపవలెను అను (పళ్నకు చక్కని 

వృషాంతము చూపి సమాధానము చెప్పుచున్నాడు. 
డల ది, 

థో, యధి వచేన్సిియాదీనా మాత్మభూతాసమ గతా। 
౧ 0 © 

తథాసంబన్టిసం బన్షసంసర్గిఒపిప్రతియ ల|| 24 

యథా _- ఏవ _ చ = ఏరీతిగా, ఇన్టి)యాదీనామ్ = ఇం|దియములు మున్నగు వానియొక్క_, 

సమ|గతా = సంపూర్ణత్వము అనగా వాని ప్రోగు, ఆత్మభూతా = ఇందియాదులు రూపముగా 

కలదియో అనగా ఇం|దియాదులకొం టె వెరుకాక ఇం[దియాదులుగానే గహింపబడుచున్నదో, 

నిసంబన్గసంనరే ._ అపి = సంబంధితో అనగా శక్తులకు 
i ర] 

శకులకు కల సంబంధము వలన కలిగిన 

సంసర్గమునందు అనగా కలయిక భూతతా = బహ్మరూపత్యము, 

పతీయతే ము తెలియబడుచున్నది. 

తాత్సర్యియు-కింటిచె ఘటాదులరూపము గహింపబడుట లో1.కన్ను ఓ.ఘహాదుల 

రూపము తి.వెలుతురు 4. మనస్సు ఇవియన్ని యు కావలెను. వీనిలో ఏదిలెకున్న ను రూపము 

[పత్యక్షముకాదు. కనుక వఏని సముదాయము అపేక్షిత మగుచున్నది. కాని కన్ను 
మున్నగువానిక ౦ టె ఆసముదాయము వేరుకాదు. ఆసముదాయము, కన్ను మున్నగననియు 

Ca] 

ఏకరూపములే, కనుకనె సామా గినిక లిగించునవి, సామా(గే శబ్దముచె (గహింపబడుచున్నవి. 

అక్ర [బహ్మమునందు |దవ్యము మున్నగు శక్తులున్నవి. ఆ శక్తుల సముదాయము 

లోకయా[తను నడిపించుచున్నది. ఆనముదాయము శక్తులకం టె భిన్న ముకాదు. శ క్రిరూపమే. 
లి 

శక్తి [బ్రహ్మరూపమె 



పల టల వలు. భయ వితనంటాం యు. 

మ ఎవ చషూతతిమంానామడులుటవమయటనతావిమును 

= త a వా 

ఎలక 

ఆ వళ అ న wa వస్తువు అుట్లుటక వకాళములేదు 

క. వస్తువులు పుటుటలో ఏ స్తువులు పుట్టుటలో జాత్రి ఎట్టుసహకరించునో ఆసంగత్రి 

వః టి 
అనగా (వేరణచేయునది (భవతి) = అగుచున్న 

పుట్టుట కే వీలులేదు. ఆజాతికి రూవవ 
వ్య్తిద్యారా గోచరింపవలెను. 
కి నబడును, అందుకై ఆజా 

బంచును. జ్రాత్రి ఎల్లప్పుడు సన్నిహిత మెయుండును. కనుక 
గలదు. వానివలన ఘటముజనింవగా 
అ 

“టే లే పుట్టుటలో నిమిత్రకారణమగును. క్ర యంశమును 

కాదు. తనఆఖివ్య క్తి కై 

వాఠ్యపదీయము 2 న 

జొ 

లిన ర గొ శోకం అల్ల లు ) [25 

ల సంబంధి బ్రహ్మము. దానితో |దవ్యాదులకు సంబంధము దాని సంసరము ఏర వలన గుదిగుల్ల ము ఏర్పడును. దానియందు 

సంబంధి = [బ్రహ్మ ము నితో |ద్ర శ్రము. దాః [ద వాాదు లక 
ea జ శ దుముదాయష్పు, వానియందు 

శక్తుల ఆత్మరూపము భాసించును. కాగా, 
సంబంధము, దానివలనకలిగినది సంనరము = 

ఆత్మరూపత్వము (పతీయమానమగుచున్నది. | 
పాఠాంత ౮ స వొఠౌొంత రొోయు__ సంబస్టి సంబననంసర్గ్య అని [పథమాంతపాఠము కానవచ్చు 

ము సంబధ్య న్తేఇతి = | సంబంధింపబడునవి, 
అనగా (దవ్యాది గక్తులు, వా 

భూతవై తలయబడుచున్న దని యరము 
థి 

వార కో అల్లో లున్న ది,.సంబంది అన మహా వ 
| గ కం భ్ 

మం గ నే 

ఎ అనగా _బట్యాము. సంబంధశబ 
60 « రా అనువ్యుత్ప త్రిని బట్టి సంబంధించునవి 

నియొక 
జు జ అటిట 

అనగా కల ముక ఆత్మ 
ంజుగవసను. mo 
ఎజుగ వగును, n24n 

అవతారిక గ నములన 
జం | ఆయా దర్శనములను అనుసరించి జాతి సార్వతికము. అది ఎల 
ప్రిసులక వాచ్యమగునని నిరూపించెను, ౨వ కోక మున ఆజాతి నిత / 

న్డ్ కము? జాతి నిత్యమని నిర్ణయించెను. 

జాతి నితృ్యమనుటతో క్షా గృ కార్యములుకలుగు చున్నవని చెప్పుచున్నాడు. 
లో) నతదు త్సద్య తేకిఇ్బి ద్యన్య జాతిర్న విద్యతే, 

ఆత్మా భి వ్యకయేజాతిః కొరణానాం (పయోజికా।। 25 A. యన్య = వవనువన ట్టి యంచు కర్రు జొతిః = చాతి, న లే క్స్ న -! ఉత్పద్యతే = పుటనేరదు "సకన్ = లేకోతక చసన, 

దానికీ జాతి తప్పక ఉండవలెను. ఆజాత్రియేలేనిచో 

చెప్పుచున్నాడు. 

, ఆత్మా భివ్య క్రయే = తనయొకు_ అనగా జా నా [౮ ణి వుయొక్క_ పుట్టుకలో కారణములగు వానికి త] 

ఘటమునందు ఘతటత 

పములెదు. అది బయటకు స్పష్టముగా గోచరింపవలెనన 
న్ 

2 
బుటముకంటికి కనబడగా దానియందున ఘటతగజాతి యు 

న. " 
న ఖుట g 

ఘటము ఉత్పన్న మగుటకు అవసరమగు కారణములను (పేరే 

ర్స 

ఆకారణనులకు సహకరించ 
ఘటత్వజాతి వ్యక్షమగును. కాగా జాతి వసువు 

వె శేవికులుకూడ _ అంగికరింతురు. 
జాతి  పయోజక కర్తయని [గంథకర్రయాశయము. వ్య క్రిలేనిదిజాతివం కము 

కు కాధణములకు తోడ్చడుచున్న ది. 251 

కి కై జాతి వ్యక్తి జనియించుట 
RTS PE 

mR 
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గ్ రాద Wg 

అవతారిక __-ఘటత్వజాతి ఘటములయందుండును. అంతియకాణ ఘట 

య ff t ల 4 న oa 9 కారణములగు మట్టి, పరమాణవులు, కుమ్మరి మున్న ము 

ఇ =) 9 so త 

ములయందు జాతి సన్నిహితముకానందున వాసిని ఆశజాతి యెట్లు  సేదిపింపగలదు? అను 

(ప్రశ్న కుసమాధానము చెప్పుచున్నాడు. 

శో|| కారణేమ పదంకృత్వా నిత్యానిత్యేష జచాతయః। 
aa) ౦. 

కంచిత్కా ర్యష్యభివ్య కి. ముపయా ని పునః పునః।। 26 

జాతయః = జాతులు, నిత్యానిత్యేషు = నిత్యములను నట్టియు అనిత్యములగునట్టియు , 

కారజేషు = కారణములయందు, పవమ్ = అడుగును ,కృతా = చేసి,క్వచిక్ లా కార్యేషు = 

కొన్ని కార్యముల యందు, అభివ్య క్రిమ్ = స్పష్టతను, పునఃపునః = మాటిమాటికి 

శపయా న్తి = పొందుచున్నవి. 

ఎవర ౫జఐ-__-ఘటము మున్నగుకార్యములకు పరమాణువులు కారణములు. అపి 

నిత్యములు. సాంఖ్యమతమున ప్రధానము అనగా అవ్యక్తము, మూలప్రకృతి, పురుషుడు 

కారణములు. అవియు నిత్యముల. కుమ్మరి చ|కము మున్నగునవి అసిత్య్మములగు కారణములు. 

ఇన్టేకార్య మృాతమున చూడనగును, 

తొత్సర్మోం ము_జా తులు సార్య|తికములుకనుక కారణములయందుకూడ నుండును 

మరియు కార్యము శాతి రూపమున కారణముల యందు నిలుచును. అట్టితరి కారణములు 

కార్యమును కలిగించుటకు సిద్దముగా నుండగా వానిని జాలి పేరేపించును. ఆ కార్యము 

నిష్పన్నముకాగా దానిని చూచునపుడెల్ల ఆజాతియచఏ స్పష్టతను పొందును 

బి లే షాంళ య పెరీతినిఘటాదులయందు ఘటశ్వజాతి అభివ్యక్తము కాగలదు. కాస్ 

వాయువునకు రూపము లేదు. అచట జాతిఅభివ్య క్తము కానేరదు. ఈ యభిప్రాయముతో 

క్వచిత్ అనుపదము [ప్రయుక్తమాయిను. అనగా రూపవంత ములగు కార్యములయందు జాతి 

వ్యక్కమగునని ఆశయము. 
కార్యము నిష్పన్నము కాకమునుపు కూడ జాతి యున్నందున జాతిసిత్యత్యము 

సిద్ధించుచున్న ది అని యీ "ంథ మువలన లభించుచున్న డి, 2G 

అవోతారిక__ఎల్లశ బ్దములుశాతినే బోధించునని యంగీకరించుట వలన కలిగెడి 

ఉపయోగములు జూపుచున్నాడు. 

శో నిర్వర్త్యమానం యత్కర్మ జాతి సతాపిసాధనమ్; 

స్వాాశయన్యాభి నిస్పత్తె సా [కియాణాం (పయోజికా।। 27 

నిర్ణ _ర్హ్యమా నమ* = నిర్వర్త్యము అనెడి, యత్ = వ, కర్మ కర్మ భేదమో, తత అపి ఈ 

8. ప్రావ్యము (క్రియలవలన ఏ విశేషరూపమును బొందనిదిి అనురీతిని కర్మమూడు 

విధములుగా ఉన్నది, ఈయంళము సాధన నముర్దెళమున స్పష్టము కాగలదు-$9వ శోకము. 



రాంంలుుత్తాటుంరాయా్రామజకాడాావ్నాకక్తాన్తా్తాకాళా లాలన 

నది. కాగా జాతివాదమ J వ 
గా జాతివాదమున క్రియలలో సాధనము జాతియ, 

ఒడ ఎ వ ఇ ములు, ని ఇధ వాక్యములు కూడ జాలిని ఉదేశించియే 
యు 

౨. వి ధా = విధివాక్యమునగాని, (పతి షేధే - వా, 

ఖీ ప్ 
ఆనిమష బ్ర ఖీ అని చాయ ఒర చి స్త 

ష్షజనక మగ క్రయనుండి నివ రింపజేయును నినే 
ఖల గుంబంధించును , వ్య కికికాదు, 

యి 
దం తో (గ వును కాలిత తన్న రాదు) ఇది నిషేధము. ఈ రెండు 

గోవులు (ఏ గో వెనను) యజ వ 
గ వం చెన్ను యజ్ఞమునకు అ ర్లములగును. ఎల్టగోవులను కాలిచే త్ర ను అర్థ లభించును, ద్రవ్యమున కే ఈ విధినిషేధములు సంబంధించినరో ఏదోఒక గోవుతో యజ్ఞము చేయవలెను, ఏదో ఒక గోవును తన్న రాదు, అనియే 
జోల ల ఒర Lal 

వే 
కనుక జాతిపక్షమును ఆ శయించుటయే యు కము. 

వాక్యపదీయము 24 
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28 
, సాధనమ్ = సాధనము అనగా కారకము, కాగలీదో 

$ = తనకుఅనగా ఆజాతికి ఆ,శయమగు ,దవాముయెక, ౪ 
జ! & కా మః కియలకు | వటి 53 ౩ దుయోజీకా = | పెరేపించునది యగుచున్నది. 

గుర్యర కర్న: ష కరొకి వ 
పరర్టకర్య * ఘటం కరోతి (కడవను త యారుచేయుచున్నాడు) మున్నగు రక్షక లల కడవ కు బన్నగునవి, సిద్ధమగు వస్తువులు [కియలలో సాధనమగును. 
(ఆ 

ప్ర 
క్రమ : క అది ఎట్టు సాధనమగును? అని (పళ్నింపవచ్చును* 
నముకాదు. మరి యేమన జాతిసాధనము అద్రి సిద్దమే. అటిజాతి తాన 

మగు [దవ్యముపుటుట కె |, కియలన వా శ అ తియే కారకము నిష+ను మగ ea J ans బం ను. కాగా, 
5 నిష్పన్నమగు వ్యము క ర్మకాగలదు, జాతి, [దవ్యము రెండు వేరువేరు 

. కనుక ఘటము, క ర్మకారకము అనువ్యవహారము 

రి 
| 

al శం. “ఆం 
ల ఎదాల్ధ ములు ఇ వు. ఇవి అధభిన్నములే 

కలుగ వచ్చును. 

బికోజొంలో ము_వికా కర్న; న న న 
యచన ర్యకర్మః : సువర్ణం కుళ్జాలం కరోతి (బంగారమునుకుండలముగా 

హంగు | గు వ ము 
J 

ం ఎ స్సు రము వికార్యము. ((గామం పశ్యతి) [గామమును చూచుచున్నా డు. ఇచట (గ్రామము [బాప్యకర్మ, సువర్ణ ము,| గామము సిద వనువులేకాన గ సె 

i Ae రము. ద వస్తువులెకాన ఇచట దవ్యములే సాధనములు ౨. అందుచెని ర్య ర్హ్యక ర్మెయ జాతివాదమునకు పయోజనము కాగలదు ఈభావవ 
ని 

a 
ఎం సర్వ ర్య్యమానమ్ అను పదము |వయు కమాయెను 

| 
స్ వ 

బ్ర 7|| 
అవ తారిక__కార్యముజనియించుటలో జాత్తి కార ణములను | పేరేపించునని చెప ఎబడి 

[దవ్యముకాదని తేలినది. విధి వాక్య క 
౨ చెప్పబడినవని నిరూపించుచున్నాడు. 

శ్ విధొవాపతిషే ధేవా (దాహ్మణత్వాధిసా ధకష్; 
వ్యక్తా ,శితా (శితా జాతే సృంభ్యాజాతి ర్వి శేషికా।। 28 

“a3 ఇక (పతి ఇధవాక్యమునగాని, దాహ్మణ త్యాది mam | దాహ అత ఒర ఇటో ల ష్ 
లోట 3 కతంము మునగ జాతిలో కు e వ్ ob జాతియ, సాధకమ్ = కారణమగుచున్న ది, 

గాంగ చ థీ ఈల శాస్త్రము మనుష్యుని అభిమతమగు ల 
లో 

(కేయయందు |పవర్తింపచేయను. 
విధిని షెధములందురు. అవి జాతి కే 

౧ 

గామా లభేత గోన 9 NE అదు \N (గోవును చంపి యజ్ఞ చేయవ బృ ఇది విధి. గౌర్న పదా స్పష్టవ్యః 
~ శ్ 

జాతికె సంబంధించును. కాగా ఎల 

న్నకూడదు 

అభించును, ఆడి సమ్మతముకాదు 

సముబ్దేళము 
పదకొండము 

౨. జాతీయే వాచ్యమను పక్షమున అగ్ని మాదధీత (అగ్ని ఆధానము చేయవలెను) 

మున్నగు వాక్యము లలో ఏకత్వ సంఖ్య వివక్షితమగును. కనుకనే ఒకే అగ్నికి ఆధానము 

కలుగును అను అభి పాయమును సమన్వయ పరుచుచున్నాడు. 

వ్యక్యా|శితా|శితా = ఘటము, అఆగ్నిమున్నగు వ్యక్తిని ఆ|శయించిన ఏకత్వ 

'యించినటి, సంఖాఃజాతిః = [(ప్రతృయార్హ మగు సంఖ్యాగతమగుశాతి, జాతే? = 
ట ల అ థి 

సంఖ్యను ఆశ 

(పకృత్యర్థమగుఘటత్వము అగ్నిత్యము మున్నగుజాతికి, విశేషికా = విశేషమును కలి 

గింపగలదు 

జాతివాదమున శ బ్రమునందలి (పకృతి జాతినే బోధించును. నిభ క్తి [పత్యయములు 

కూడ ఏకత్వ ద్విత్వాది సంఖ్యయందున్న జాతీనే బోధించును. _పత్యయార్థమగుజాతి 

ఏకత్వద్విత్వములు మున్నగు సంఖ్యిలయందు కలదు. ఆసంఖ వ్యక్తియందు కలదు. ఈ 

పరంపరబే (ప్రత్యయార్థ జాతి వ్య క్తికిసంబుధించినది, (పకృత్యర్థ మగు జాతి సమవాయ 

సంబంధమున ఆ వ్య క్తియందు ఉన్నది. ఏకార్థసమవాయమును బట్టి (పత్యయార్థ మగు జాతి 

|పకృత్యర్థమగు జాతినిసంబంధించును, n28n 

అవతారిక ఎల్ల శబ్దములకు జాతియే వాచ్యమగునని నియమము ఎట్టుచెప్పనగును?. 

జాతికి ఆశయము వ్యక్తి. ఆవ్యక్తిని విడిచి జాతి ఉండనేరదు. వ్యక్తులతో మ్మిశితము 

గనే జాతి భాసించును అను పశళ్నకు యు క్తమగు దృష్టాంతమును జూపి సమాధానముచెప్పు 

చున్నాడు. 

ట్లో! యథా జలాదిఖిర్వ్య క్రం ముఖమేవాభీధీయకే। 

తథా(ద్రవై ృరభివ్యక్తా జాతిరేవాభిధీయతే।। 

యథా = ఎటు, జలాదిభిః = జలము, అద్దము మున్న గువానిచే, వ్యక్షమ్ = అభివ్యక్తి 

న 
ఆ 

చేయబడిన అనగా స్పష్టముగా చేయబడిన, ముఖమ్ - ఏవ = ముఖమే, అభిధీయతే = చెపు 

బడుచు న్నదో, 

29 

తథా = ఆరె, [దవ్వైః = [దవ్యములచే, అభివ్యక్తా = స్పష్టపరచబడిన 

జాతిః - ఏవ = జాతియే, అభిధీయతే = శబ్దములచే చెప్పబడుచున్నది. 

పిటితోను, అదములోను ముఖము [పతిఫలించును. ఆ (పతిబింబము ఆధార మగు 
టి 

సీటిని, అద్దమును విడనాడకయే యుండును. కాని దానిని ముఖము అనుళ బ్దముబో ధించునపుడు 

ఆధారసంబంధములేని ప్రతిబింబము శబ్దవాచ్యమగుచున్నది. 

అపేజాతిని వ్యక్తులు స్పష్ట పరచును. వ్యక్తిని విడిచి జాతి యుండదు. కాని 
శ్ ర్తి 

గోవు,ఘటము మున్నగు శబ్దములుమా త్రము ఆ జాతినే వ్యక్తులతో సంబంధ ములేక బోధింపగలవు. 

బిశేషాంళయు_కన్ను మున్నగు ఇం|దియముల వలన కలిగెడి | పత్యక్ష జ్ఞానమున, 

జాతివ్యక్తులు రెండు మి|శ్రితము లై భాసించును. సంకేతమును బట్టియే శబ్దమువలన జ్ఞానము 

కలుగుటచే అందు కేవలము జాతియే విషయముకాగలదు. 1291 



వొ క్యవదీయను శ వాలి 

[ 30,31 

బ్రములు జాతిన బోధించునని నియమము చేయబడినదికాగా 
శబ్రములవలనవ్యక్వు లు భాబి వనందచు నందున అవి జాతి వి శేషములకు జ్ఞానమున విషయమగునటు ఎటు 

(ap) లు 
న! 

he] శ్ వ షం Wen శ్ pe 3 జ చెయగలవు? అట్టు కాకున్న  ఎల్హశబ్దములనుండి కలిగెడి జ్ఞానములలో శాత సామాన్యమే 

న్ 

అవతౌొలికత ఎల శ 
రా 

భాసింపవలెను అను; పశ్వాకు సమాధానము చె 
a] శో oJ 

శ్లో! యథేన్టియగతోభేద ఇన్దిియగహణా దృశే, 
ఇద్రియా రైష్వ దృష్టోఒపి జ్ఞాన భేదాయ కల్ప తే।। 80 

శ్లో తథాత్మరూప (గహణా క్కేషాజ్బ్చోద్య్యక యోవినా। 
కా నలరాన ముపయా న్తినిమి త్తతామ్।। 8| 

= ఇం|దియముల స్యరూపము తెలియకున్న ను, 
యగత;ః నం డిం! (ద్ యములందున్న / ద 9 ws భేదముఆ నగా కన AT ముక్కు, చెవి, నాలుక, 

రర్శాము, మున్నగు ఇం|డియభేదము, అదృష్టః + అపి = దృష్టముకాకున్న శ, ఇస్ట్వియార్థెషు 
ఇం|దియవ ములచే కలిగెడి అరములు వి 

(ఇ! 

షయముగాగల. జ్ఞానభిదాయ = జానములయొక గ్రాభేదము గ్గ 
ey కొ బ్ ఆల ఇఒ 

త త 
రకు అనగా, చక్షురిం। [దియములవలన జ్ఞానము, ర్ 9తేరందియమువలన క లిగిన నజ్జా.౨ము, అను రీతిని కలిగెడి జ్రానభేదము కొరక ురమగుచున ఉం కాగలదని కొరకు, కల్పతే = సమర్థమగ ఏచున్నదో, తధా = అర్ర, వ్య క్ర కయః = 
చ లు, ము 2 ళా గన సమా లై య్ సొద ఎ ర 

[కు శ్రిరూబ గహణాత్ __వినా = తనయొక క్క స్వరూపమును (గహింపకున్నను 
అనగా అవి శబ్రమున విషయములు కాకు* న్న్న ను, కేషాంచిక్ = = కొని, సామాన్య జాన 
భేదానామ్ = జాతి విషయకమగు జానములయొళ వ ములక్ష శ Se 
దా జ్ఞానములయొక)_  భేదయులకు, నిమి త్రతామ్ = కారణత్య 
మును, ఉపయా స్త = పొందుచున్న వి. 

జి 

కన ్న,బెవి , ముక్కు మున్నగు ఇం[దియములు ని నిత్య ప పనోక్షములు.అనగా అవిమనకు 
"పత జల ఎన్నడు |! రుత లక ముక కొవ్పు, డాని ఉన్నవనిమా తము అవ ముమాన | పమాణముచే నిశ్చితమగును. 

యః మరియు చక్షురిం్య దియ ము వలన కలిగిన జ్ఞానము ఆ ఇం|దియము యొక క కార్యముకాదు, 
నే అ ధ్రినను వానివలన కలిగాక జ్ఞానములు మా తము వేరు వేరుగా ఉన్న ట్టువానివలన తెలియును. 

జ్ఞానమున విషయములుకాక పోవచ్చును, జాతులే ( స్తో బ్రమువలన 

సమవాయము సంబంధము కకుక ఆజాతులు 
స్వా, కయముగు వ వ్యక్తి విశేషములను తెలుప గలవు. కనక శ్బ్ద మును ఉచ్చరింపగా జ కాతియెజ్ఞాన 
మున భాసించినను “పెరీతిని వ్యక్తులనుగూడతెలుపుటచే జాతివి శేషము అనగా గోత్వము, ఇల Val Na బం ్టి 

నో జ్ ఘటత్వము మున్నగు కొన్ని జాత లేగ బములవలన భాసించును. జాలి సామాన్యము 
భాసింపదు. కాగాకొన్నివ కులే కొన్ని జ కాతులనే శబ బమున బాసింపజేయగలవు, 180,811 

. కానీ నిజమున ఆఅ౮౦డింటికి 

అవతారిక లల్ల ఉపాధులు 

శ్లోకముచే ఇ చెప్పబడినది. అట్టితరి జా 

సమాధానము చె చెప్పుచున్నా డు. 

పర బహ్మనుయొక్క_ శక్తిరూపములే అని లివివ 
కాతులు, వ్యక్తులు అను భేదమునకు కారణమే? అను (పశ్నకః 

పదకాండము సముథ్రేశము 27 ర 

శో; సత్యాసతే తుయ భాగొ (పతిభావం వ్యవసితే"। 

త్ర 

ఫీ 

౦ంయత్త(త్ర సాజాతిరసత్యా వ్య కయఃస్మృతాః।। 92 అచు 

Co 

(పతిభావమ్ = [పతిపదా 

భాగౌ = భాగములు, వ్యవసితౌ + తు = ఉన్న వనియే నిశ్చితమైనవొ, తత = అరెంటిలోను 
థి , ల ఆ 

వై ఉనాన 6 అజం గె fa —~ వ ఖ ణో చెప యత్ = ఏది, సత్యమ్ = సత్యమో, సా=అది, జ త్రి; = వాతియని, (స్మృతా) ఏ 

ల “ Ee —_ కు 

రమునందు, సత్యాసత్యా న సత్యము అసత్యముఅనెడి, యౌ = వ, 
శ్ర 

ల ఖో అలో అ 

| 5 = ము రా = ల్లి బడుచున్నది. అసత్యాః = అసత్యభాగ ములు, వ్య క్రయః = వ్యక్తులుగా, స్మృతా చెప్పబడు 

ర్ట నవారిచే సత౭భాగము జాతిరూప 
చున్న వి, కాక స్మరింపబడుచున్న వి. అదై సిత తత్త ము నెరింగినవారిచే త్యభాగము ః త్రి 

జ జ షం శ యు ట్ర గ్ పింప 

మనియు ,అసత్యమగు భాగము వ్య క్రరూపమ యు [శుతుల పా మ ణ్యమును ట్టి రూ 

బడుచున్నదని భావము. 

కడియము, కంకణము మున్నగు వస్తువులు మనకు కానవచ్చుచున్నవి, వానికి 

కారణమేది అని ఆలోచించిన బంగారమనితెలియును. అచట కడియము మున్నగునవి సత్యములు 

కావనియు బంగారమే సత్యమని తేలును. దానిని పరిశీలించిన తేజము సత్యమనియు, దానికి 

కారణమేమి? అని ఆలోచింపగా పరా|పక్ళతి కారణమనితేలును అదియు ఎల్ల వికారములను 

అనుసరించి జ్ఞానా నందరూపమగు |బహ్మము. అదియే యాశాతిరూపము. దాసి నికంటె ఇతరములగు 

అర్థ ములు అసత్యములు అవియేవ్యక్తులు. 

( ళ్లబవ 
"పెరీతిని జాతి వ్య కివిభాగము జాతముకాగ లదు. (పతిభావమ్--ఇచ్చట భావళ బ్దము 

లె - ద్ ra Woy: 

పదార్థపరము., భావేభావే = [పకిభావమ్ అని ఏీప్పా ర్భమున నవ్యయీభావ సమాసము 
. 5 మ ద అదం క్ 

ఈశ్లోకము యొక్క అభి యము 2 వ సముద్దేశమున 11, 15 క్లోకములలోవ్య క్తము 

గ గు 
182 

కాగ లయి, 
| 

అవతాదితో 

అదియే మహాస త్రయనబడుచున్నది. తది పర; (బహ్మ స్వరూపము. అదియే గో మఘ ఘటత్వు, 

పటత్వరూపమున వివ ర్తమగుచున్న ది. దాసినిబట్టి వ్యవహారము జరుగుచున్న దని చె చెప్పుచున్నాడు. 

_ ఖో VY అల్లో PAY జాతియ 

అడై ఇత సిద్ధాంత మున ననుసరించి పరమార్థ సత్యమగు నది జె 

ra 

శో|| సంబంధి ఖేదా తత వ భిద్య మానా గవాదిషు;। 

క తస్యాంసర్వే శబ్లావ్యవస్థితాః 1లఏ। 

== ఆ హాసామాన్యమే, సంబంధిభేదాక్ = ఆశయముల యొక్క భేదమువలన 

గవాడషు = గోవు, టు = మున్నగువా వానియందు, భిద్యమానా = అర రోపితమగు నానాత్వము 

కల దె, జాతిః + ఇతి = జాతియని = అనగా గోత్వజాతి ఘటత్వశాతిఅని, ఉచ తలే చెప్పబడు 

చున్నది. అనగా గోత్యాదికము అపర సామాన్య మగుచున్న దని. 

తస్యామ్ = గవాది వ్యక్తులే భిన్నమగు సత్తాజా అర్రియందె, సర్వే -- శద్దాః = 

శబ్దములు, వ్యవస్థితాః = = నియతమగు రూపముతో నిలిచియున్నవి. సంకీర్ణముకాక ఆశబ్దములు 

నియతనుగు జాతినే బో ధించుచున్న వని భావము. 



జాతి 

డిత్ల, దేవదత్త, మున్నగు సంజ్లాళ న న (| 
అ లవ. పద త్త. న గు ౧౦జ్ఞాశ బ్లములు కూడ జాతి వాచకములే కాగలవు, 

| యమన నరం అనువదష ర వ ్ ము వ్యక్రపరచుచున్న ది, 188 

అభతారిక___ఎల శబములు బ్రాత్రి ములై ల్ల శబ్ద జొలతివాచకములత అను అరమునే "వప 
మున్నా డు 

ర విశదపరచు 

HT తాం (పాతిపదికార్టం చ ధాత్వర్థం చ (ప్రచక్షతే, 
సా నిత్యా సా మహా హానాత్మా తామాహున స్యతలాదయ ; 194 

1. తామ్ + చ= అటి నతనే ప నవక జూ ఇ వొ 5 వని కు క 

న ప్ర సత్ర U తిపదికార్డమ్ = పాతివదికములకు వా చ్యార్థమునుగా, 
(్రాబతల్ = పెద్దలు చవ్చుచున్నారు 

| 

ఎల| పొతిపదికములకు ౪ తం 3 
) ని కాతిపదికము లకు సత్త వాచ్యమగును. కనుకన్ ((పాతిప వెకార్షః 
క్కు. అని చెర్రీలు నుడివి2, 

| 

cq x UK లనే నియ ను ఇల ము యిలు జనియించును. అటి శ 
Et ట్ట విలక్షణములగు కియలయందు జాతి ల్ కలదు. ఆ జాతిని ధాతువులు బోధించును 

లి సొ = = ట్ర సత్త ,నితా § = నిత్యమే,అ నిత్యము గాదు.ఆ సతకు ఉతా త్రి వినా! కనుక అ: నిత్యమే, 
న్ ఎ ములు ల్, 

ఓ. సాజాఆ సత, మవోన్ = వ్యాపకమగు, అ ఖ్ ల షె 

ఆత్మా = పరమాత్మయే. దానియందే జన్మ 
ws మున్నగు ఆకు భావ వికారములు క లుగుచున్న వి. 

యి మున్న ణు తద్ధిత [పత్యయములు, 

దియు (ప్రవృత్తి నిమిత్తము. ఆ (వవ త్తి 

యము చెప్పుచున్న వి-ఘట స్యభావః = 

ని నా శ. జ అ కూ యీ వాని యొక్క. భావము మున్నగు (పత్యయములుకూడ భావరూపమగు సత్ర 
(| . ) 

For. ] 

పె (ప్రత్యయములు భావాదమున విదింక కూ గా 
పె 

ఐపబడినవి, భావ మన పవ న 

ఆద సరా ర భావ మనగ (ప్రవృత్తి నిమిత్తము, 

స్ 1, ఆస్టివద ధాతుర్యపత్యియ 8 (పాతివదికమ్ 1-2-45 ధాతువు 1 (వళ్యయమా వా 
(వొతివదికము, కృత్పద్ది దిత నమాసా క్ష 

ములు అ 
చం ? 9.485 దంత ది ములు నమానమ పలుకుడ (వాతివదిక సంస్ఞైకములు, ల 

నముద్దేశము - 29 పదకొండము 

ఎళేవొం భయము. ఈ కారికలో మహా హాన్ ఆ అను పదము క వ క పిలసాంఖ్యవ మున నంగీకరింప 

డా లక ఇర్య వూ. 

బడిన మహత్ తత్త్యవ మును సూచించు చున్న ది. ఆశా మున బుద్దికి మహత అని వ్యవహారము 

అదియే ఎల జగములకు కారణము. ఎల్లవికార: స్పులకు ఏ నిదానము. సత్త అట్టి మ మహత్తు కనుక 

ర 

హూలారాజు వ్యక్తపరచెను. ,d411 
ఇది వ్యాపక మనుట సమంజసమే !: ఆ యంశమయును 

అవతారిక ఆ సత్తనే [పాతిపదికమునపు, ధాతువునకు వాచ్యమెన దానిసిగా 

పెదలు చెప్తుచున్నారని 84 వ శ్లోకమున చెప్పబడినది.దానినే వ్యక్షపరచు చున్నాడు. 

ప "నె సయ ఆే। లో పాప్క (కమా విశేషేషు (కియా నై వాభిధర 

క్రమరూపస్య సంహారేతత్సత్త్య్యమితి కథ్యతే! 85 
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A. విశేషేష= విశేషముల యందు, అవగా వండుట, నడచుట, చదువుట మున్నగు వ్యక్తి 

ములయందు, వాప్రక్రమా = పొందచబడిన క్రమము, అనగా విశేష! 

పొర్యాపర్యముక ల, సా 4? ఏవ = ఆ జాతియే, [కియా కియ అని, అభిదీయతే = 

రకముల చెప్పబడుగు న్నది. కార కదలిక (కలయిక) వ 

- ఇత్ 

అన |కియలు "జనియించు చున్నవి. వాని 

యంచు పౌర్వాపర్యము అనగా ముందు వెనుక లు వివక్షతను లగుచో , అట్టి వ్యాపారము 

ముతమును |కియ అని యందురు.అటిపౌ ర్వాప పరము జాతియందుకూడ కలుగును. పూర్వా 
టో 

రి 

త త శ ఇ ం వ్ చ వా. క ఎనీ Oh 

పరభావము వివక్షితమగుచో అ సత్తాజాతియి [క్రియ యగును. అడియి సాధ్యమని వ్యవహ 

rad ల్ “2 ఒక రొ లీ అ 

డింపబడును. ఇట్టి యర్థము థాతువులకు వాచ్యమగును కియావచనోధాతు ర 

= కియలయ దున్న [కమమునకు, సంహారే = సంహారము కలుగగా 

త్రము అ నగా 
అవాలి శే GG Gm || (0 ta రే (6౪ లు రని (ఫె 

ts 
ర్రీ! + £3 (1 

| ర 

ధ్ 
2 a శ “శ 

[క్రమమును వివక్షింపని యెడల ఆ జాతియి సిద పదార్థమగును. ఇట్టిసిద్ధపదార్థ మే 

స తము. అది జాతియే. స త్తఇవాచినామ. నామవాచకము స త్త్యమును వొధించువు. 

కాగా పదార్థము రెండు విధములు-1. సాధ్యము, ఏ, సిద్ధవ మి, కియలకు పౌర్వా 

పర్వము వివక్షితమగుచో సాధ్యమనియు, దానిని వివక్షింపనిచో సిద్ధమనియు శా స్రములు 

ల 

ల ఇ Pa Po 

చెప్పుచున్నవి. జాతియే వివక్షావళమున రెండు రూపములను ధరించు చున్నది. సాధ్యమగు 

ఆర్గమును చెప్పునది ధాతువు. సిద్ధమగు ఆర్థమును చెప్పునది. పాతివదిక ము. "dn 
థే 

లో పౌ లో అద ఖీ 

అవతారిక | కియలన్నియు సత్తయొక్క వివర్తములె యను నర్ధమున నిరుక్త 

కారుని సంవాదమును జాపుచునాడ్ను. 

లో నె వభావ వికారేషు : షడవస్తాః (ప్రపద్య తే! 

dq 

క్రమేణ శకి భిః స్వాభిరేవం (ప్రత్య ంవభాసే॥ 36 

సా + ఏవ=అ సత్తయే, భావవికారేష = సదూపమగు పదార్థముయొక_ వి 

ర్ర ములలో, షట్ = ఆరు, అవస్టాః = అవస్థలను, (పపద్యలే = పొందుచున్నది. ఆ సతయ 



వాక్యపదీయము 30 

సాగభిః దా సక్రీయము న వి - సద. సే Lx ద ke స్వ లగు, శకి భిః = శకులచే, రకమణ= [కమముగా, ఏవమ్ = ఈ రీతిగా 

రగ [x Er £ 0 Es ర్ట 95 దలు ర క్రో 
ందున్న క్తులనుబట్టి [క మళరూపముగా భాసించు చున్నది. 

1 వుట్టుట 2. ఉండుట లి, పరిణమించుట 4. వృదిజందుట 5. కాళించు 
6. నశెంచుత పకి వన ళ్ రాం ఈ వ క్ష లా 

ట. [పతి వస్తువు ఈ కమయునకు బద్దమమిు యున్నది. అట్టి క్రమము నత్త 
యొక). శక్తులవలననే కలుగుచున్న ది. ° ల్ 

ఎ కేవొంట యు ఇచట వికా 
కరణులు అశ యింతురని వః క 
= గ "a జ్య ఇ ఛ్ చ్రయాకరణు ౫ు కారు, (గంధక 

అవితారికో._.సతయే తన శోక్ష 
Wy ణి రూపములన్ని యు ఒకేసారి సల భాసింపవు 

(కేయావిశషమయు లేదుకదా: అను [ప్రశ్నకు సమా ధనము చెప్పుచున్నాడు 

కో a 

లి 

అత్మభూతః (క్రియోస్యస్యా య్మతేదం కౌలదర్శనమ్; 
పౌర్వాపర్యాదిరూ పేణ (ప్రవిభక మివసితమ్ ॥ 87 ఓ అజం థు 

క మః పి= పుటుక వ ర న్ 
E + అపి = పుట్టుక మున్న గువాని యొక) కమముకూడ, అస్యాః = ఈ 
ఆత్మభూతః = ఆత్మరూపమైనదే, అనగా సత్తయొక్క_ శక్తులలోనున్న దే. 

[క్రియలు [కమము కలవి. ఆ 

సత్తయొక్క_, 

కమము వానికంటె భిన్నము కాదు. 
= ఈ, అనగా (ప్రత్యక్షముగా కానవచ్చుచున్న, 
లము, హౌ ర్వాపర్యాది రూ పే; = ముందు వెనుక 

పబడినది వలె, స్థితమ్ = ఉన్నదో. 
సత రూపమగు (బహ్మమునందు అనంత శకులు కలవు. వానిలో కాలశకి ఒకటి వై శేషికులు చూపిన పకారము కాలము 

దె 

సి చూపి ద్రవ్యము కానేరదు. ఆ కాలశ క్తిచే జన్మాది |కియ లకు వొార్వాపర్యము కలుగుచున్నది. ఈ యంశను మొదటి కాండమున మూడవ కోకమున చూపబడినది. ఈ కాండమున తొమ్మదవ సముబేశమున విప + 
ండమున తొమ్మదవ సము వ్రైశమున ఉపులముగా జూపబడగలదు. 

అందుచే జన్మాదులు ఒకేసారి భాసింపవు, 1 87 | I 
3k షడ్ 

ల ఎడ భావ వికాారా భవనీ తి హస్మావా భగవాన్ వార్తాగయ బ్రయణిః. 1.జాయతే ల్లి. అసి ౩ శ్రీ.. వీపరిణమతే 4. వరళతే 5, అనకు ర్ట ఆ 5, ఆపకయే ర. వినశ్యతి, నిరుక ము ప్రథమాధ్యాయము ; 28, 99.. 

“జాతీ 

[37- 

త్తు, నత్త అనునవి భిన్న 

దపవళ  రపదకు ద్ర ముత మున 
ఎ ప యు వివ ర్రపదముకాగా అదై ఇత మతమును వయా 
౨4౦ 9 అంతొయకాని సాంఖ్య మతము వంటి పరిణామ వాదులు 

వ వివర్తవాదమునే పలుచోటులందునిరూ పించియున్నా డుః86॥ 

క్తులచే జన్మాదిరూపమున కాసించినపుడు జన్మాది 
* కమరూపమున భానము ఎట్లు ? కమ మనెడి 

శా 

సముదేశళము 31 పదకాండము 
(ఈ 

39] 
దది -స ని 

తా Wu లో ఇకా PE వ = శి ౨9, జన 

అవోతౌారిశో_ఉత్సత్రి, నాశము అనునవి స్వతః అనెలవు. అట్టి స్థితిల శ్ర 

ల Cal ఆ 

్ ములను యెటు? పశ*కు ముంద శు సతారూపమె 
నాశములు స త్రరూపములనుట యులు ? అను (మళ్చ్నకు ముందుగా చాశ యై డ్రా 

శ 

అని చూపుచు సమాధానము చెప్పుచున్నాడు. 

ఘ్సుప సెవ నా సితా। శో తిరోభావాధ్యుపగమే భావానాం ,నెవ న శ 

లబ(క్రమే తిరోభావే నళ్వతీతి (పతీయ ail 
ధి ప్ర 

* ద ద ల్ ళో న్్ 0 గ 

భావానామ్ = పదార్ధములకు, తిరోభావాభ్యుపగ మే = తిరో భావమును (మటు స్ప 

ణి అజ ఇద ల్లో య స నో 

పడుటను) అంగీకరింపగా అనగా ఆ పదార్థములకు కారణమగు వస్తువులయందు శ క్రిరూప 

స్నా Sy అభ SARC ఠా 

ఏ న ర్త నప ఎవ ౯” mee కీ త్ర యే నె, ౧ అననా 

మున మాత్రము స్థితిని అంగీక రించునస్తుడు, నా -- ఎవ చ జ దహ్మ సత్తయి, నాన్న - 
భి 

ల ల ల. 

శా లో వి wan శ ప య మె అ కదార ములు సతారూపమ ల, 

నాశము, (ఇతి) = అని (కధ్య ) = చెప్పబశుచున్నం ఎల్ల పదార్థ త్రా 
\ 

J [ కి. రూపముననే ఇఇ. ,కమరహితముకాగా, నాశము 
ఆనత కారణ వసువులయందు శక్తి రూపముననయుండి, కమరహి కాగా, 

క్ న 
వ న ల ఆ 

ఏ. నాశమనగా అదియే. అంతియేకాని ఆభావరూపముకాదు. 
అను నామపదముచే చెప్పబడుచ స 

తిరోభావే = కారణములయందున్న తిరోభవనము (అనగా సూక్ష్మరూపమున 

నుండుట), లబ్బ్మక మె = పొందబడిన |క్రమముకలది కాగా, నశ్యతి _ ఇతి = నశ్యతి అని 

తిజంతపదముచే, (పతీయతే = తెలియబడుచున్నది. 

రూపమే అని చూపుచున్నాడు. 

శో॥ పూర్యస్మా(తృ్పచ్యుతా ధర్మా దృప్రాపా చోత్తరం పదమ్; 
లం ౦ వ్ 

39 
తదన్నరాలే భదానా మా(శయా జన్మ కథ్యతే॥ ! 

పూర్వస్మాత్ = మొవటిదియగు, ధర్మాత్ = ధర్మయుకుండి, అనగా కారణముల 

లీ త చ్ నే ల — 7 శ్ 

యందు శ కి రూపమునుండుట యనెడి స్యభావమునుండి, |పచ్యుతా = శారినటువంటి అనగా 

శ 2 WE గా sf 3: మ మ్య అక ఆ 

కార్యోన్ముఖముగా నున్నట్టి; ఉత్తరమ్ = చివరిదియగు, బదబు= స్థానమును అనగా కార్య 

గాం శ లీ _ చి న్ _ 

రూపమును, అవాప్తా [చ = పొందకయున్న, (సత్తా) = సతృయె, తదన్మరాలే = (పథ 

మావస్టయొక్క్యయు, ఉత రావస్థయొక ,-యు, మధ భాగ మున కలిగెడి, భేదానామ్ = భేదము 
థి 

అశాంతి ఢా 

లకు, ఆ|శయాత్ = ఆ శయమగుటవలన, జన్మ = పుట్టుక , ఇత జా అన్స్ కథ్యతే 

చెప్పబడుచున్నది. ఘటముపుట్టుచున్నది, అసి లోకులు, వ్యవహరింతురు, ఘటముసిద్దం 

యగుచో దాసికి పుట్టుక యుండదు, ఆఘటము మట్టిరూపమున నుండగా అది కార్యాన్ముఖము 

కాగా అదిమొదులుకొని ఘటరూపము సిద్దించువరకు మధ్యకాలమునకలిగెడి అవస్థలనుబట్టి 

సత్తయే జన్మ, అను భావమును వొందుచున్నది. కాగా జన్మయనునది కొత్తగాపుట్టుటకాదు, 



హు... 7 

వాత్యపదీయము ణ్ స్త్ర 
జాతీ 

[40 
వ్యక్కమగుటయే, మరియొకధర్శమును 

o En 
at కొరణములయందు ౪ కి రూవముననుండి కమముగా Pn, 

* 
యు 

బెందుటయే జన్మము. 

కాబట్టి జన్మము రూడ్రా సత్రారూవమే. 
89 || 

అదతారిక.._సంబంధిఖేదముచే 
నశ ఎది సత్తకు భేదముకలుగున కంవ మున్నగు జొతిభేదముకలుగునని లికివ 

టో సత్వము 
శ్లోకమున బెప్పబడినది, భదకములగు సంబంధులను 

థో, ఆశ A ' యః స్మాత్మమా।త్రా వౌ భావా వా వ్యతిరెకిణః। 
సంళ క్ర స గ్ 

ల (1 కయో వౌ సతాయా భిధదర్శనహేతవః॥ 
ఆ| స్ట = ము షే 
[ ఆధారము అనగా గై వు, ఘటము కున గృ వకు ₹ వా= తనకు ఆత్రీ స ముల నగ జో 

రై 

వ శ్రయములగు క ల్పింపబడిన గోత్వము మున్న రుగా వ్ర 
( 

వె ఉన్న, భావా౭ః_[_ వా == పదార్థములున్న అనగా వా = త నళక్సు లును, సతాయా; | 

40 
స్నా YY ఖు 

న్వాత్మమా[త్రాః -- 

గు భాగములున్న ,వ్యతిరేకిణః = 
కోకాలాదులున్ను స్ఫుళ క్రయః _౬ 
తవః = భేదమునకు కారణము 

ol 

b ర్ =|బహ్మసత్తకు, భేద 

1. ఆ శయ 
న్న రి [కియ, ; దవుము రెండుకూ; ల మ్ 

భేదము కలితమగున్స ఒంట గ్ గర్హారూపములే కాని అవిద్యావమున ఎొబుగును, ఆసీతిలో ఆవు, కడవ మవ, చ నట 

మ ॥ మున్నగు ఆ శయముల వలన సత్ర భిన్న 
జాల య 

గుచున్న ది. గవాది వేదవ స 3 చ మున సత్త గోత్య రూపమున, ఘటత్వరూపమున మారుచున్న డి 
ర సా వ టా ఉ ౬9 Je దు ఒహ చ వ శ 

ఏత్మమా [తాః -(-మహా ,సామాన్యము, వా్యాపకము, గోత్వము ము న్నగునవి 3 

గ్గ 

గ 

వ్యాష్యములు. అసిసిబటి 
x గ్ 

ర్ 
ఆభాగ ముల్లు ఆశయమును బటియే 

థు 

అది పరిచ్శినక్తు కా లదు pee వ దు, భిన్నములగును, లలనా 
ol a) ల { 

+ 
చ . 

చలు 
8 క్తి ఇట్టున్న ది. అచట 

మా! శ నలకలువ Sp త్రి S 
యు దు 

రా వికనించును ప ట్ 
GB త 

9 పగ 0 ముకుళించును. దానిని బటి బే నత్త మారుచున్నట్లు స్పష్టమే. 
ఇర్హు శక్తులను బట్టియు సత భిన్న మగును త్త . 

n40On 
అవతారిత్రా ్ష 

తౌరిత జాతీ అభీవ్య క మగుటలో కొన్ని విశేషములను జూపుచునా డు 
| 

న్నాడు. శో సృథివ్యాదిప్వ భివ్యకౌ న సంస్తాన మపేక్షతే, థి అనుచ్చిన్నా౭౬.౬| శ్రయాజ్ఞాతి రనిత్యేఒప్యా(శ్రయేస్టితా॥ 
(థి దీ. పృథి షు మ 

చ 
షై దాకిరిసు = భూమిమున్నగు వాని యందు అనగా భూమి, ఉదకము, తేజము మున యి, అధీవ్యక = జాతి సాప్రవ్ల క మన 

వ మూ ఎప్టమగుటయందు, స్య పవ న__అపేక్షతే = అపేక్షింపదు. గస్టానమ్ = అనాసములకూర్చును, 

సముదేశథము 33 పదకొండ ము 

42] 
గోత్వము మనుష్యత్వము మున్నగు జాతులు ఆయాసంపూర్ణములగు వ్యక్తుల 

యందే భాసించును. ఏదో ఒక కొమ్ము డెక్క_గోరు మున్నగు చిన్న చిన్న అవయవము 

లున్న ంత మాత్రాన ఆజాతులు వ్యక ములు కావు. 

భూమి ఉదకము మున్నగు వాని యందున్న భూమిత్యము ఉదక తము మున్నగు 

జాతులు అట్లుకాక ఒక చిన్న మట్టిబెడ్డ. గరిటెడునీరు ఉన్నను, కొండలు సముద్రములు 
ని, 

మున్నగు పెద్ద వస్తువులున్నను అభివ్య కృములగును. 

3 ఘటమునందు ఘటత్వజాతి యభివ్య క మగుచున్నది. కాని ఆఖశయమగు ఘటము నశించగా 
ఆజాతియు నశింపవలెను. అట్టి తరి జాతి నిత్యముకాక పోవలెను. అను |పశ్నకు 

సమాధానము చెప్పుచున్నాడు. 

జాతిః = జాతీ,  ఆ్యశయాత్ = ఆశయము వలన, అనుచ్చిన్నా = నశింపని దె, 

అనిత్యే _ అపి అనిత్యమగునట్టి, ఆ్మశయే = ఆ్యశమునందు. స్థితా = ఉంటున్నది. 

జాతి ఎల్లప్పుడును నశింపనిదే, తాను అభివ్యక్త మగుటకు మా్యతమే ఆశయ 

మును అపేక్షించుగు. ఆ శయమునుబట్టియే జాతి స్యరూపమును బొందదు. ఆశయము 

నశింపగా జాతియు నశింపవలెనని నియమము లేదు. 

గుణములట్టివి కావు. ఆ(శ్రయమునశిందిన, దానియందున్న గుణములు కూడా 

నశించును. ఒక ఘటము నశించినను మరికొన్ని ఘటములయందు ఘటత్వజాతి భాసించుచునే 

యున్నది. 
11 శ్వీ1 1 

అవతారిక __-మహా[పళయమున నిత్యవస్తు వులుకూడ నశించును. అప్పుడు 

ఏ యా[ళముకూడ నుండదు. అట్టి తరి జాతులు ఎచట నుండును ? అను [ప్రశ్నకు సమా 

ధానము చెప్పుచున్నాడు. 

శో అనుచ్చేద్యా(శయా మే కే సర్వాంజాతిం (పచక్షతే | 
na) 

న యౌ గపద్యం (ప్రలయే సర్వ 'స్యేతి వ్యవస్థితాః॥ 49 

[పలయే = [ప్రశయమున, సర్వస్య = ఎల్ల [పపంచకమునకు, యౌగపద్యమ్ = ఒకేసారి 

సంభవించుట, న = లేదు, ఇతి = అని, వ్యవస్థితాః = నిశ్చయించిన, ఏకే = కొంతమంది 

అనగా పూర్వమీమాంసకులు, సర్వామ్ = ఎల్ల, జాతిమ్ = జాతిని, అనుచ్చేద్యాశయామ్ = 

నాశము లెని ఆశయము కలదానినిగా. (ప్రచక్షతే = చెప్పుచున్నారు. 

జైమిని మహర్షి పూర్వమీమాంసాళాస్త్రమును రచించెను. అందు మహా(పళయ 

ముండదు, అది జరగబోదు అని సిద్దాంతము చేయబడినది. కనుక వారి మతము చొప్పున 

ఎల్ల జగములు ఒకేసారి మహా పళ యమున నశించుట కవకాశము లేదు. పరమాణువుల 

యందు జాతులు ఉండును. కాబట్టి ఏవోకొన్ని వ్యక్తులయందు జాతులు ఆ(|శయించి 

యుండగలవు. 142, 

[3] 



వాక్యుప క్రావదీయము 34 హూ 

అవతారిక... మహా పళశయమును. జప ల్ 
కళంయమ యన వ... ఒవ్వుకొన్నవారి మతమును జూచినను జాతుల 

1 (ప్రకృతౌొవవిలీనేసు భెదే ప్వేకత్వదర్శినామ్; 
(దవ్యసత్త్యం (ప్రపద్య నే న్వా(శ్రయా ఏవజాతయ:ః॥ 43 భేదేవు = ఘటము, పటము మున్న గువస్తు భేదములు, (పకృతౌ = |పక్చతియందు, (ప్రవిలనషు = లయమునుబొందగా, ఏకత్వి క | అనగా జగమునకు |బహువ వ దిహ్మముతో ఏకత్యమును అభేదమును అంగీకరించిన ఆ ధ్రైతుల మతమున, సాశ్ల౦ య్య 5 8 | 

దవన త వ య. డా స్వయమగు అశ యములు కలవిగాన్సే జాతయః = జాతులు శీర en వవ జన త్ a Py. లా ల లా , 

ళ్ శ డవ (ద శ్రయినంచదుండుటను్సు, (వపద్య నే = పొందుచున్న బి 

స 

నామ్ = ఏకత్యమునుఆంగీకరించు వాది మతమున 

వ్యాసమహర్షి ఉత్తరమీమాంసా శా 
జరుగు ననియు అదిశాన్తసమ తమని 

3 
+ తమనియు గి న్న 3 

ప స 

w దం వ త్త గుద్ధాంతము చేయబడినది, బదాళ్భ ములన్ని యు [2 కి కసూరి నశించును. నాశ మనగా సూలరూ 
ఎల్బవస్తు వులు పకృతియందు సూక్ష్మరూపమున నిలుచున 
భూలరూపమున ఆపిర్భవించును. 

'స్రుమును రదియించెను. అందు మవ [ప్రళయము 

పమున కానరాకుండుటయే. 
ను, సృష్టి [పారంభమున అవి మరల 

కాగా ఆధై్వైతవేదాంతము చావ నచూచి డె వ నచూచినన ప ప 
అన్నియు ఆ భయమ నం yp ను [దవ్యరూపమగు [బ్రహ్మమునే జాతు 

విశోనౌంళము___వై 'శేషిక శాస్త్రజ్ఞులు 
శాస్త్ర సమ్మతమే. కాని ఘటత్వము, గ 
యుండగలవు. వాని 

క్ల. ఎట్టు తలంచుచున్నారు. [ప్రళయము 
వము ము; జాతు ౦0) 

మకు చి . న ల లు ఆశ గయములులేకయే 
ట్రా బ్యరమా|తముకొరకే వ్యక్తుల అపేక్ష. || 4ల్ర॥ 

5 య్ గోత్వజాతి ఎల గోవులయందు ఉండును అని చె ఆజాతులు ఎల్పగోవులయందే అను నియమము లేక, ఎల 
చెప్పుచున్నాడు. 

| 

ప్పబడినది. అట్టు 

[పొణులయందు ఉండునని 

లో ప A] (టదాహ్మణత్యాదయో భావా; సర్వ(పాణిప్వవస్టితాః। 
అభిన్య క్రాః స్వకార్యాణాం సాధకా ఇత్యపి స్మృతిః॥ 44 

(ద్రాహ్మణత్యాదయ = (బాహ్మణత్వము మున్నగు, భావాః = జాతివిశేషములు సర [పాణిష = ఎల్ల పాణులయందు, అవస్థితాః = నిలిచియెయన్న వి. | 
కేవ oo 1 

ఏ య 

స్వకార్యాణామ్ = జాతివిశేషములకు సంబంధింవిన కార్యములకు, సాధకాః == సాధకములు కాగల , ఇతి == స పరంప 
వు అనియు, స్మృతిః == వృద్ధ పరంపర చెప్పుచున్నది. 

సముద్దేశము 35 పదకాండము 

గామాలభేత (గోవును చంపి యజ్ఞముచెయవలెను) మున్నగు వాక్యములలో 

గోశబ్బము అశ్వత్వజాతిని బోధింపదు. నియతమగు జాతియే గోవుచే నభివ్యక్త మగును. 

కనుక గోత్యజాతియే భాసించును, అశ్యత్యజాతి భాసింపదు. కనుక జాతులు సార్వతికము 

లైనను నియత కార్యములు జరుగగలవు. 144॥ 

అధతారిళో_ జాతులు |పాణులయందేకాక అ(పాణులయందుగూడ ఉండును. 

కనుకనే అవి సార్శ, తకములనుట యు కృమగుచున్నదని చెప్పుచున్నాడు. 4 
| 

శో చి తాదిష్వప్యభిన్య క్కిర్లాతీనాం కె శ్చిదిష్యతే। 

(పాణ్యా(శితాస్తు తాః (పాపా నిమిత్తం పుణ్యపాపయో:ః॥ శీర్ 

కైశ్చిత్ = కొందరిచే, _ చితాదిషు -అపి = చి తములయందు బొమ్మలయందు గూడ 
- జాతీనామ్ = జాతులకు, అభివ్య కి * = స్పష్టత, ఇష్యతే = అంగీకరింపబడుచున్నది. ' 

ట్ 

గోత్వజాతి [పాణులయందేకాక ఆవుయొక ఆకారముతోన న్న చితమును 

జూచిన, ఒకబొమ్మనుజూచిన వ్యక్తము కాగలదు. అనగా అచటను ఆ జాతి కలదని 

కొందరునమ్ముచున్నారు. 

తు = విశేషమేమనగా, (పాణ్యాశి)తాః = |పాణులను ఆశయించిన, తాః = 

ఆజాతులు, పుణ్యపాపయోః = పుణ్యపాపములయొక ,., పప్పా = పొందుటయందు, 

నిమి తమ్ = కారణము, (భవన్తి) = అగుచున్నవి. 

గోవును చంపినపాపము. గోవునకు ఆహారము పెట్టినపు ణ్యము అనిధర్మళాస్త్రము 

చెప్పుచున్నది. గోత్వజాతి పాణులయందు అ|పాణులయందును ఉన్నను, [పాణులయందున్న 

జాతియే పుణ్యపాపములకు కారణము. 

కాబట్టి లోకవ్యవహారము అసంకీర్ణముగానే జరుగును. 

బికేషాంళమ_అ|పాణులయందు ఆకారమాతమున్నను అచట గోత్వాదిజాతి 

ఉండనేరదు. అచటజాతి సమవాయ  సంబంధముననుండుట కవకాశము. ఈ యర్థము 

కారికలో “కెశ్చిత' అనుపదము వ్యక్తపరుచు చున్నది. ఈ యంశమును హేలారాజు 

. వ్య క్త్రపరభచెను. 145i 
అవల 

అవతారిక ___శబ్దములకు, అర్థములకు సంబంధ మును ఎరుగని వానికి “గోత్వము 

అశ్యాదులనుండి వ్యావృ త్త మై కేవలము గోవులయందే ఉన్నది” అను జ్ఞానము ఎట్టుక లుగును? 

గోవ్యక్కల వలన నభివ్యక మగును అని యంగీకరించిన, అజ్ఞానకు కూడ ఆ జ్ఞానము కలుగ 

వలెను. కాని యట్టులెదు 

ఇతరులు చెప్పగా ఆజ్ఞానము కలుగును, అనినచో ఆ చెప్పినవారికి ఆ జ్ఞాన 

మెట్టుకలిగాను? అను పగిశ్నకలుగును. _ అతనికిమరియొకడు చెప్పెను, అనిన " అచటను 



కయతియలపతకాదడమితాననోయుయ తా లతననొతనున లతను కాజా నారదం. వానల ముండల నల అాతోటింయుతనక్తాయ తంతు ఎటు. ఇ 

జా 

[46 ఈ ప౦ళ్నకలుగును. చివరకు శబ్దార్థ సంబంధమును స్వయముగా [ప్రత్యక్షముగా చూచిన పరమేశ్వరుడు చెప్పెనని యంగీకరింపవలెను. 

అటుకాకున పరంప స 
సుకారున్న అంధపరంపరగా ఈ శబ్దార్థ గంబంధమున్న దని చెప్పవలెను. 

అందుచే పరమెళ్వరుడు ముందుగా చూచిమునులకు జోధించెననుటయు క చు, 
చు సిదాంతమును న షపరుచుచు ప నే 
యి 5 RYE పరమేశ రు డున డీ ప వ అనుమాన [పమాణముచేతన్సు చూపుచున్నాడు. వరో “ప్థవ్రమాణము. బ్తను థో న అల్లి అన నా! క్లానమ స్మద్విశిష్టానాం సర్వం సర్వేన్షిియం విదు?। 

అభ్యాసాన్మణిరూప్యాది విశేషేష్వివ తద్విదామ్।। 46 
A. అస్సద్ = అస్మద్ = మనకంచె అనగా ఒకొక్క ఇందయముచే ఒకొక్క ఆర్లమును |గహించెడి అస్మదాదులకంచె, విశిషానామ్ = ఉత వ = ' 

ష్ = ఉత్త షమగు వారియొక్క, సర్ = ఎలవిధమగు జానమ్ = జానము సరేంనిియమ్ = ఎ (1 చు 
స b నో ( , ay = ఎల్హయిం! దియములకు సంబంధించునట్లుగా, విదుః = వరల చెప్పుచున్నారు. మనము కంటితోరూపమును చెవితో శబమును, నాలుకతో రుచిని 
న్ 

జ 
గ 

x 
| 

ma గంధమును (గహించుచున్నాము. మన ఎల్బయిం[దియములు ఎల అధములను L క వు.బుషులు అట్టుకాక అన్ని ఇం దియముల చేతను అన్ని యర్లములను గహింతురు ట్ ళ్ Rr గ! 
2 

Ww ర్ధమును* [(శుతి స్పష్టముగా చెప్పియున్నది. వారికి ఇం|దియములత్రో [పన కిలెకుండ జ్ఞానము కలుగును. వారే బుములు, అటిబుషులనుబటియే వేరుగా పరమేశ రుడు న్నట్లు మనము విశంసింపవ పరమే జ్ 
aE వ్రగుంపవలెను, కాగా పరమశ్వరుడు పదారములను జూచి బుషులకు అ 

ఇ 

9? 
ధింపగా వారిద్వారా అస్మదాదులకు అవి జ్ఞాతములగుచున్నవి. కనుక అంధపరంపరకాదు, ఈరీతిగా ఆగమ పామాణఃమున ని క [వ ణ్యమునుబట్టి ఈశ్వరుడు సిద్ధించునని కారిక్రా పూర్యార్లము నిరయించు ది, 

అ వ! 

B, అట ఇ నీ 9 అనుమాన (పమాణముచేగూడ ఈశ్వర సిద్ధికలుగునని చెప్పుచున్నాడు. 

అభ్యాసాత్ = అభ్యాసమువలన, మణి రూప్యాది విశేషేషు = మణులయొక్కయు వెండిమున్నగువానియొక్క యు వి శేషములయందు, తది 
| 

) 
దామ + ఇవ = వానిపరిశీలనము వారికివలె యోగులకు జ్ఞానముమెండు. 

గ క 

రివరక మణులనుచూచువారి కెల్ల వానిస్యరూపము తెలియదు, చాల సారులు పరిశీలనచేయగా 
వాని త్ర త ము తెలియు; . ఇ ము 1 

త్త ను రత్న పరీక్షయిట్టిదే. ఈ దృష్టాంతమును బట్టి యోగులు అభ్యాసముచేయగా విలక్షణమగు జానము వారికిక లుగును. ఈశంరుడు గ 
సంపద కలవాడు. | ఎ వో వగ 11461 

4 నేదానీ మిన్టియెకేవ పశ్యన్తి [ఘాణతః 
ప శబ్దం శృణోతి వృషతో రూపాణి వశంతి 

ఆప్యజ్షల్యగేణ న శ్వేస్టియార్థామవలభ తే”. * లిపి గతి, 
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అభతారిక__బుషులనుబబట్టి పర మేశ్వరుడున్నాడనియు అనుమాన [ప్రమాణముచే 

గూడ ఈశ్వర సిద్ధి కలుగుననియు చూపి ఈశ్వరుసి వలన పరంపరగా అస్మదాదులకు 

ఆ జ్ఞానము కలుగగామన మూలమున ఇతరులకు ఆ జ్ఞానము కలుగ గలదు.కనుక అంధపరం 

పరకాదు. అందుచే |బాహ్మణత్యము గోత్వము మున్నగు జాతులున్నవనియే నమ్మవలెనని 

45,46 శోకములలో నిరూపింపబడినది. అట్టి జాతులను “త్వాది' భావ పత్యయములు చెప్పు 

నని 84వ శ్లోకమున చెప్పబడినది. అచట సంశయము 

జాతిగన్ధత్వమ్ (జాజికాయ యొక్క పరిమళపు తనము, ఉత్పల గన్ధత్వమ్ (నల్ల 

కలువయొక్క._ పరిమళ పు తనము), మల్లికా గన్ఫత్వమ్( మల్లియొక్క పరిమళపుత నము మున్నగు 

స్థలములలో భావ పత యము గంధ సామాన్యమును బోదించునా ? కాక జాబి మున్నగు వానికి 

సంబంధించిన గంధవిశేషమును అనగా ఆ వ్యక్తికి సంబంధించిన గంధత్వ విశేషజాతిని బోధిం 

చునా ? అచట రెంటిని టో ధించుటక వకాశ మున్నది కదా! ఈ (పశ్నకు సమాధానము చెప్పు 

చున్నాడు. 

ల్లో!  జాత్యుత్సలాది గన్హాదౌ భేదత త్తం యదా(శితమ్। 

తద్భాన (ప్రత్యయైర్లోకేఒ నిత్యత్వాన్నాభిధీయ తే॥ 41 

జాతుత్సలాది గన్ఫాదౌ = జాజి, నల్లకలువ, పద్మము మున్నగు వానియందున్న గంధము 

రూపము మున్నగువానియందు, యత్ = ఏ, భేదత త్త = భేదముయొక్క స్వరూపము, 
ఆ శితమ్ = శబ్దముచె చెప్పబడినదో,తత్ = అది, లోకే = లొకికమగు శబవ్యవ హారము వివక్షా 

ధీనమగుచుండగా, భావ్యపత్యయేన = త్వ-తల్ అను భావప్రత్య యముచే, అనిత్యత్వాత్ = 

అనిత్యమగుట వలన, న- అభిధీయతే = చెప్పబడదు. 

జాత్యాః గన్ధః _జాతిగన్థ 8 అని సమాసము ముందుగా చేసి తరువాత భావ పత్య 

యము చేయుటకలదు. జాతి గన్గస్య భావః _జాతిగ న్థత్యమ్ ఇచట సమాసమున సంబంధము 

భాసించును. ఆదియే భావ |ప్రత్యయముచే చెప్పబడును. 

అట్టుకాక, గన్గస్యభావ ౭--గన్టత్వమ్ అనురీతిని ముందుగనే భావ| పత్యయ ముచేసి 
దానితో జాత్యాః గన్టత్యమ్జాతిగ న్థత్వమ్ అను రీతిని సమాసము చేయుటయు కలదు. ఇది 

యంతయు శబ్రమును పయోగించువాని యిచ్చ పై ఆధారపడియున్నది. ఇట్టి స్థితిలో గిన్ట 

శబ్దము గంధ సామాన్యమును బోధించును. జాతి శబ్ద సంబంధమున జాజియందున్న గంధము 

అని విశేష గంధముకూడ భాసించును. ఈ గంధ విశేషము జాజియందే యున్నది. నుల్రికాదుల 

యందుండనేరదు. అది వ్యాపకము కానందున అనిత్యమేయగును. భావ్యపత్యయముచే బోధింప 

బడు సామాన్యము నిత్యముకావలెను. కనుక గంధవిశేషజాతిని భావపత్యయము చెప్పజాలదు. 

గంధసామాన్య జాతినే బోధించును. ఆశయ భేదముచే గుణములు భిన్నములు కాగలవు. 

కాబట్టి ముందుగా భావ్యపత్యయముచేసి, దానితో సమాసముచేసిన విశేష జాతిభావ 
(పత్యయార్థము కానేరదు. సామాన్యజాతియే ఆ _ప్రత్యయముచే బోధింపబడును. ముందుగా 
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సమాసము చేసి, తరువాత దానికంటె భావ పత్యయము చెసిన, ఆ [ప్రత్యయము సమాసమువలన 

భాసించిన సంబంధమును బోధించును, “కృతద్ధీత సమా సే భః సంబనాధిధానం భావ పత్య ధ 
యేన (కృదంతము కంటె తద్ధితాంతముకంటె సమాసముకం చెను (వవర్తించిన భావ్వపత్యయము 

సంబంధమును బోధించును.) అని భర్తృహరియే వక్కాణిం చెను, AT 

ఆవతారిక___గోత్వజాతిని గోశబ్దము, ఘటత్యజాతిని ఘటశబము బోధించును. 
(టి 

ar © -B te న. న = ఇ £9 ల కొన్నిజాతులను బొధించెడి శబ్దములు కానరాపు. అచట విలక్షణమగు శబ్దము [ప్రయోగింపబడు 

నని చెప్పుచున్నాడు. 

ల్లా! _అస్వశబ్దాభిధానాస్తు నరసింహాది జాతయః | 
సరూపావయవేవాన్యా తాసు (శ్రుతి రవస్టితా॥ “48 

నరసింహాదిజాతయః తు = నరసింహము మున్నగు జాతులు మాతము, అస్వశబ్దాభిధానాః 

= స్వశబ్దము వాచకముగా కలవి కానేరవు. అనగా వానినిబోరించెడి శబ్దములు లెవనిభావము. 
తాసు = వానియందు అనగా నరసింహాది జాతులయందు, సరూపావయవా ఇవ = సమాన 
మగురూపములుకల అవయవములు కలదివలెను న్న, అన్యా = మరియొక, జాతి? = జాతి, 

అవస్థితా = ఉన్నది, 

విష్ణువు నరసింహ రూపమును ధరియించెను. అందు నరత్వము సింహత్వము 
కూడ కానవచ్చుచున్న ది. కాగా రెండు సమానములగు అవయవములు కలిగిన వేరుగా ఉన్న 
మరియొక జాతి అచటఉన్నది. దానిని చెప్పుటకు (పత్యేకించి ఒక శబ్దములేదు. ఏదో విల 
కణమగు'నరసింహా' అనుశబ్దము వాడబడుచున్నది. 

ఇళ్లు గౌరీఖర (ఒకజాతి అడవి కోతి)మున్నగు శబ్బముకూడ విలక్షణమగు రెండు 
సమానమగు అవయ వములుకల విశిష్ట జాతివాచకము. 148॥ 

అనతారికో __ ఇంతవరకు ఎల్లశబ్దములకు జాతియే వాచ్యమగునని సిర్ణయింపబడి 
నది. ఇట్టి యర్థముద్వారా పవము పరీక్షింపబడినది. అర్థము లేనిది, ఇది పదము, ఆ అ అఫో 
ద్ధారము అనగా వాక్యమునుండి పదమును వేరుచేయుట సుళక్యముకాదు. పై యభి, పాయముతో 
అర్థము చూపబడినది. 

లు 

అందు[పకృతిభాగము (పత్యయభాగముకూడ జాతులనే బోధించుననియు నిర్రయింప 
బడినది. అనగా “ఘటమ్” అను ద్వితీయైక వచనాంత శబ్దము వినబడుచున్న ది. అచట ఘట, 
అనునది (ప్రకృతి, అది ఘటత్వజాతిని బోధించును. అమ్, అనునది విభక్తి, (పత్యయము, 
అదియు కర్మత్వ జాతిని ఏకత్వ సంఖ్యయందున్న ఏకత్వత్వ జాతిని బోధించునని సిదాంతము 
చేయబడినది. 

“ 

అచట _పకృత్యర్థమగు జాతికి పత్యయార్థమగు జాతికి సమన్యయము అనగా 
పరస్పర సంబంధమును జూపుచున్నాడు. 

— ॥ 
మ ణు. 

7 

రానాకు రారారా నవకకపురోకమాజలరాలులకానాతాతాత్తాలు పట్టం ౬ దానా ంనందంరడాలు 
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I TT ఇకార ( న. 
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శో జాత్యవస్థా పరిచ్చే'దే సంఖ్యా సంఖ్యాత్వ మేవవా | 

విప్రకరేఒపి సంసర్లాదుపకారాయ కల్పతే ॥ 49 
ధిచె a 

సంఖ్యా = ఎకత్వము మున్న గుసంఖ్య అనగా పత్యయార్థముగా నున్న సంఖ్యా గత జాతిచె 

ఆష్నేపింపబడిన సంఖ్య, సంఖ్యాత్వమ్ = ఏవ -[ వా = అట్లుకాక పత్యయనునకు వాచ్యార్గ 
య (nn (2 థి 

మగు సంఖ్యా గతమగు ఏకత్వత్వము మున్నగు జాతిగాని,జాతవస్థావరిచ్చెదే = జాతియొ క్ర భి వె ol బధ భీ తా 

3 మగు జాతికి అవస్థితి విషయమై అనగా ఆ[కయముగా నున్న వ్యక్తుల 

యమె పరిదేదము చేయవలసి వచినపుడు అనగా ఆ జాతికి ఆశయము 

ఒకటియా? కాక అనకమా? (ఆ శబ్దముచె బోధింపబడిన జాతి ఒక వ్యక్తి యందే ఉన్నదా గ 

లేక రెండు మూడు నాలుగు వ్యక్తుల యందు ఉ ) అను సంశయము కలుగునపుడు, 

విపకర్ష _- అపి = దూరముగా ఉన్నను అనగా (పకృత్యర్థ పత్యయార్గ్లములగు జాతులు 
ఎ య థి లి థి . 

పు 

వేరు వేరు వ్యక్తులయ దున్నను, సంసరాత్ = సంబంధము వలన, ఉపకారాయ = పె సంశ 

(పత్యయార్థమగు సంఖ్య సమవాయ సంబంధమున ఘట వ్యకి యందున్నది.[ పకృ 

త్యర్థమగు ఘటత్య జాతియ పై సంబంధమున అ న్యక్తియందున్నది.కాగా _ప్రత్యయమునకు 

వాచ్యమగు ఏక్రత్వత్వ జాతిచే నాక్షిప్తమగు ఏకత్వ సంఖ్య ఏకార్థ సమవాయమనే సంబంధమున 

(పకృత్యర్థజాతికి విశేషణమై నియమించగలదు. అనగా జాతికి ఒక వ్యక్కియే ఆధారము అను 
సిశ్చి తార్థమును కలిగించును. 

సంఖ్యా జాతికి ఆశయము ఏక త్యసంఖ్య, దానికి 

ఆ కి. ఘటత్వ జాతికి గూడ ఆవ్యక్కియే ఆశయము. కాగా 

సా (శయ సమవేత నమవాయమనే నంబందముచే ఆశయ నియమము కలుగును. 

ఇక్సు పచతి, పచతః మున్నగు [కియాపదములలో గూడధాతువు |క్రియాత్యజాతిని, 
[వత్యయములు కర్తృత్వ జాతిని సంఖ్యాజాతిని బోధించును అచటకూడ పె [ప్రకారము 

(పత్యయార్థ మగు జాతి పె సంబంధము వలన పకృత్యర్థమగు [కియాత్వజాతికి విశేషణము 

కాగలదు. అచటను ఆ శయమగు [క్రియ ఒకటియా? లేక రెండా? అను సంశయము లేక నికి 

తార్థము కలుగును. 1491 

అవభతారిత_జాతీయే ఎల్ల శబ్దములకు వాచ్యమగును. అందును (పత్యయార్థ 

మగు ఏకత్వత్వము మున్నగు జోతులు (దవ్యముద్వారా (పకృత్యర్థమగు జాతితో సంబం 
దించును. కనుక (పకృతి _పత్యయములు కలసి పయోగింపబడగలవని యింతవరకు 

చూపబడినది. 

[పకృతి (పత్యయములచే బోధింపబడిన అర్థములు పరస్పరము అన్వితములై 

వాక్యార్థమున కలసి యుండును. దానివలనమనుష్యూలకు కొన్ని కర్మములయందు పవర్తించుట 

నివర్రించుటయు జరుగును. 
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కాని కొన్ని స్థలములలో పత్యయముబే శాస్త్ర బలమువలన బోధింపబడిన అర్ధము 
వాక్యార్థ మున కానరాకున్నది. అచట (పత్యయార్థము భాసింపక (పకృత్యర్థము మా[తమే 
భాసించుచున్న ది. అట్టుజరుగుటయే లోకవ్యవహారమున కానవచ్చుచున్న ది. 

పైయర్ధమునకుపపత్తియేది ? అను (ప్రశ్నకు సమాధానమును 50వ నోకము మొదలు 92వ శోకము వరకు విపులముగా చెప్పుచున్నాడు. గ 
శ్లోః! లక్షణా శబ్ద సంస్కారే వ్యాపారః కార్యసిద్దయే। 

సంఖ్యా కర్మాది శ _క్తీనాం (శుతిసామ్యేఒపి దృశ్యతే; 50 
శబ్దసంస్కారే = శబ్దములకు కలిగెడి సంస్కారము విషయమున, అనగా [పయోగమున 
కానవచ్చెడి శబ్దములకు సాధుత్వమును జూపు. కై (పకృతుల కంటె (ప్రత్యయములను 
జేర్చుట విషయమై, సంఖ్యాకర్మాది శ కీనామ్ = (పత్యయార్గమగు ఏకత్యముమున్న గు సంఖ్యకు 
కర్మ, కరణము మున్నగు కారక శక్తులకు, [శుతిసామ్యే + అపి = వాచకమగు శబము సమా 
నముగానే యున్నను, కార్యసిద్ధయే = వాక్యార్థమనే కార్భ్యముయొక ,.. సిదికె, లక్షణా = 

ధా = ఉపలక్షణ రూపమగు అనగా అవివక్షారూపమగు అనగా సథ్యాదులను విడనాడుట అను 
వ్యాపారః = వ్యాపారము అనగా [పయత్నము దృశ్యతే = చూడబడుచున్న ది. 

(పకృతి భాగము [ద్రవ్యమును బోధించును. అందు ఏకత్వము, ద్రిత్వము 
మున్నగు సంఖ్యభాసింపవలెనన్నచో (ప్రత్యయమునుబట్టి సిద్దించును, కాగా (పకృ్ళతిచే 
సామాన్య రూపముగా భాసించిన వ్యక్తికి పరిమితిని _పత్యయార్థసంఖ్య చేయును. 

కొని కొన్ని స్థలములలో (పత్యయార్థమగు ఏకత్వసంఖ్య, అట్టి కర్కశ క్రియ 
వివక్షితము కాకుండట _ సంభవించును. సంఖ్యాద్యర్థమును విడిచి ఇతరములగు అర్హములే, ' 

థి వాక్యార్థఘటకములగును. ఇదియే అవివక్ష, ఉదా--”|గహం సమ్మార్షి” అను కుతి వాక్యము 
కలదు. సోమయాగముచేయనపుడు సోమలతను చితుక కొట్టి దోని రసమును దీసి కొన్ని 
ప్యాతలలో పోయుదురు. ఆ ప్యాతలకే (గహ మని పరిభాష, వాటిని మటిచేతను కణ - 

ట్ జ చెతను గూడ చేయుదురు. అట్టి పాతమును శుద్ధముగా జేయవలెనని (శుతివాక్యమునకర్థము,. 
అచట [గహళబ్ధముకంటె అమ్, ఏకవచన (ప్రత్యయ మున్నందున దానిచే ఏకత్వసంఖ్య 
బోధింపబడును. ఆ సంఖ్య_పకృత్యర్థమగు పా తకు విశేషణమె ఒక [గహమును పరిశుదముగా 
అనగా అందుపై చిలికిన సోమరసమును తుడిచి నిర్మలముగా జేయవలెననెడి యర్లము, శల 
మువలన లభించుచున్నది. కాని _*తసం్రపదాయమట్టులేదు. ఆ సోమయాగమున 10,15 
[గ్రహములు విధింపబడి యున్నవి, వానికి అన్నిటికి పారిశుద్ధ్యము కలుగవలెననియే వారి 
సం పదాయము. కాని శబ్దమువలన ఆ యర్థములభించ లేదు. కనుక వాక్యార్థమునకును ఆగుణ్యము 
కలుగుట కై (పత్యయార్థమగు ఏకత్య సంఖ్యను విడనాడి కేవలము (పకృత్యర్థమునే [గహించి 
వాక్యార్గమునిర్ణయిం పవలెను. దీనినే సంఖ్యను వివక్షింపకపోవుట, అనిశాస్త్రజ్ఞులు నిర్ణయించిరి. 

ణు 

ఇల్లే 'సక్తూన్ జుహోతి” అని మరియొక (శుతివాక్యము కలదు. సక్తూన్, 
అనునది ద్వితీయా బహువచనాంతము. ద్వితీయావిభ క్రికి కర్మ శక్తి యర్థము, సకుువులను 
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హోమముచే వలెనని వాక్యార్థము చెప్పవలెను. కాని హోమమున సక్తువులు సాధనములే. 
కర్మకానేరవు. అందుచే ద్వితీయార్థమగు కర్మళ క్తిని విడనాడి వాక్యార్థము చెప్పవలెను. 
సక్తూన్ = సక్తుభిః = సక్తువులతో హోమము చేయవలెనని శత సం[పదాయసిద్ధమగు 

వాక్యార్థము నిరాఘాటముగ సిద్దించును. 

కాగా పదములయర్దము వాక్యార్థముతో సరియగుచో నచట [పత్యయార్థము వివ 
క్షితముకా నగును. _ వాక్యార్థముతో సరికానిచో నచట |ప్రత్యయార్థము విడవబడును. వాక్యా 
ర్భమునకు అనుగుణమగునట్టు సమన్వయము చేయవలెను. 

ఇచట లక్షణా, శబ్దమునకు అవివక్ష, యర్థము. 15011 

అవతారితి___లక్షణారూపమగు అనగా ప్రత్యయార్థమును. వివక్షింపకుండుట 
అనెడి వ్యాపారమును ఎచట స్వీకరింపవలెను? అను పశ్నకు సమాధానము చెప్పుచున్నాడు. 

శ్లో న వినా సంఖ్యయా కళ్చిత్ సత్త్వభూతో౭ర్ల ఉచ్యతే; 

అతః సర్వస్య నిర్తేశః సంఖ్యా స్యాదవివక్షితా।। గ్! 

సంఖ్యయా + వినా = ఏకత్వము ద్విత్యము మున్నగు సంఖ్యలేనిది, స త్త్యభూతః = (ధవ్య 

రూపమగు, కళ్చిత్ + ఆర్థః = ఏ యర్థముకూడ, న ఉచ్యతే = శబ్దముచే చెప్పబడదు. 
పుంస్త ము మున్నగు లింగము ఎకత్వము మున్నగు సంఖ్యయు అన్వయించుటకు అర్హ మగు 

అర్థము సత్త్వ మనబడును. సత్త్యమనగానే లింగసంఖ్యలతో అవినాభావిగా నున్న 

యర్థ మేయగును. 

అతః = ఈకారణమువలన, సర్వస్య = సర్వమునకు అనగా సంఖ్యకు, దానికి 

ఆ[శయమగు [దవ్యమునకు, నిర్దేళః = శబ్దముచే నిర్దేశము. (భవతి) = జరుగుచున్నది. 

సంఖ్యలేనిది కేవల| ద్రవ్యమును శబ్దము చెప్పుటకు వీలులేదు కనుక సంఖ్యా 

బోధకముగా ప్రత్యయసహితముగనే [పకృతి ప్రయోగింపబడుచున్నది. 

వానిలో, సంఖ్యా = పత్యయార్థమగు ఏకత్వము మున్నగు సంఖ్య, అవివక్షితా = 

వివక్షింపబడనిది, స్యాత్ = కాగలదు. 

సు, జొ, జస్ మున్నగు పత్యయములు సంఖ్యను బోధించును. ఆ [ప్రత్యయ 

ములులేనిది కేవల [పకృతిని [పయోగింపరాదు. అందుకు పత్యయమునుగూడ (పకృతి 

[పక్కన [ప్రయోగింతురు. అంతమా[తాన [(ప్రత్యయార్ధము మాతము వివక్షితముకాదు. దాని 

యర్థమగు సంఖ్యను విడిచియే మిగిలిన అర్థ ములను (గహించివాక్యార్థము జూపవలెను 151 1 
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అభతౌరిశ_ సంఖ్య అవివక్షితమసు చె చెప్పిన అర్థమున కొందరిభావమును వ్యక్తపరచుచున్నాడు. 

ట్లో ఏకత్వం వా బహుత్వం వా కేషాజ్బిదవివక్షితష్; 

A కెషాజి త్ = కొందరి, (మతే) = మతమున, ఏకత్వం + వా ౫ ఏక త్యసంఖ్యయు 
బహుత్వం +- వా = బహుత్యసంఖ్యయు, అవివక్షితమ్ = వివక్షితముకాదు, అనగా అదివాక్యా 
ర్థమున మి శితము కాదు. దానినివిడచియే వాక్యార్థము నిర్ణయింపబడునని భావము. అందుకు 
కారణము చూపుచున్నాడు. 

హీ = ఏలయన, తత్ = అది అనగా ఏకత్వము. బహుత్వము, జాత్మ భిధానాయ = జాతిని 
బోధించుట కై (పవ ర్తతే) = (పవర్తించుచున్న ది. 

జాతియందు స్వతః ఏికత్యమున్నది. దానినే బోధించుటకై ఏక వచన|[ పత యము 
(పవర్తించును. అందుచే “'నాంతరీయకము' కనుక, అనగా “అది బైేనిది యుండదు” కనుక 
ఏకవచనము శబ్ధసాధుత్యము కొరకే |వవర్తించును. ఉదా॥ గొర్నపదా స్పృష్టవ్యః (ఆవును 
పాదముతో తన్న రాదు) ఈ వాక్యము ఎల్టగోవులకు వర్తించును, ఏదోఒక గోవునకే 
సంబంధించునదికాదు. 

బహుత్వము జాతియందు స్వతః లేదు, కాని పాణినిమహ ర్ర జాతిని బోధింప 
దలచినపుడు వె కల్పికముగా. *బహువచనమును విధించియున్నాడు. ఆందుచేనచట బహు 
వచనముకూడ (పవ ర్తించును. ఉదా॥ గౌఃపూజ్యా (గోవు పూజింపతగినది), గావః పూజ్యాః 
(ఆవులు పూజింపతగినవి). రెంటికి తాత్సర్యమొక్క._టియే. 

కనుక బహుత్వము వివక్షితముకాదు. ఉదా-“ఖలై 8నసంగచ్చేత' (ఖలులతో కలి యరాదు). ఒకనితో, ఇద్దరితో పలువురతోగూడ కలియకూడదనియే దానిభావము. 
వచనమున్నదికదా యని ఒకనితో ఇద్దరితో కలియవలెనని భావము కాదు. 

బహు 

5. ద్విత్వం + తు = పత్యయముజే బోధింపబడిన దిత్వసంఖ్య మా[తము, వివక్షితమ్ 
= వివక్షితమగును, అనగా |పత్యయార్గమగు ద్విత్యమును కలిపియే వాక్యార్థము నిర్ణయింప 
వలను. ఉదా! *'ఘటపటా'” ఆనయ, (ఘటమును, పటమును తెమ్ము) అనువాక్యమున 
ద్విత్వముతోగూడిన రెండు వస్తువులును బోధవిషయములగును. 

కాగా ఏకత్వబహుత్వములు జాతి ధర్మములుకాన వానిని విడిచియే వాక్యార్థము 
చూపవలెను. ద్విత్వము వాతి ధర్మము కానందున దానిని విశువకయే వాక్యార్థము చూప 
లెను, 

152) 

* జాత్యాభ్యాయా మేకన్నిన్ బహువచనమన్యత రస్యామ్. (1-2-59) జాతికి చెప్పదల చిన 
ఏక త్యమున బవువచనము వికల్పముగా కొలుగునని సూతా 

(కావ్మాణః పూజ్య, 

ల్ల 
లి 

రము, _బావహ్మాణాః పూజ్యాః 
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అవ తార కొన్ని చోటులందు ద్విత్రము కూడ వివక్షితము కానరదని చెప్పు చున్నాడు. 

శో॥ ఏతా చెద్వ్యాధితౌ సా కితాం దేయం స్యాదిదమౌషధమ్। 
౧౧ 

త్త స సాందవివకితమ్।। 53 ఇత్యేవం లక్షణేఒర్హస్య ద్విత్వం ర్ట 

లౌ = వ్యాధికల వారు, స్యాతామ్ = చేత్ = ఐనచో, ఇదమ్ = 

ఏరిరువురకు భావికాలమున వ్యాధి కలిగిన, వారికి ఈ జౌషధము ఇయ్య 
వలెనని ఒక వ్యక్తి సలహా ఇచ్చును, కొషధము వ్యాధికి (ప్రతీకారార్షమె వాడబడును 

ఇరువురకు వ్యాధి కలిగిన, ఇద్దరికి ఆమందు ఇత్తురు. వారిరువురులో ఒకరికి వ్యాధి 
కలిగినను ఆ జొషధము ఇచ్చెదరు. ఇద్దరికి ఒకే సారి వ్యాధి రాలేదని మాత్రము 
జొషధము ఇచ్చుట మానరు. 

కనుక ఎతౌ, అను పదమున ద్వివచన |పత్యయముచే బోధింపబడిన ద్విత్వము 
వివక్షితముకాదు. 

బలే వొంళము.__కొన్నిచోటుల యందు ద్విత్వము వివక్షితముకాగలదు.ఉఊదా॥ వృక్షొచ్చే త్త వ్యా 
(ఈ రెండుచెట్టు _ ఛేదింపడగినవి) ఒకేసారిగాని క్రమముగా గాని రెంటిని ఛేదింపు 
మని దాని భావము. ఒకే చెట్టునుగాని, మూడు చెట్లను చేదింపుమని గాని భావము కాదు. 

చేదనము రెంటికి కలుగ వలెను. ఇచ్చట పత్యయార్థమగు ద్విత్వము వివక్షితమే. ॥5కి॥ 

అవతారిక. పత్యయముచే చెప్పబడిన సంఖ్య కొన్ని చోటులందు వివక్షితమగును. కొన్ని 
చోటులందు వివక్షితము కాక పోవచ్చునని చూపి, |పాతిపదికముచే అనగా ఏక, ద్వి, తి 

మున్నగు |పాతిపదికములచే చెప్పబడిన సంఖ్య వివక్షితమే యగునని నిరూపించుచున్నాడు. 

శో ఏకాది శ్ర వాచ్యాయాః కర్మణ్య జత్వమిష్య తే। 

సంఖా్యయా 8. ఖనతి ద్వాభ్యామితి రూపొద్దిసా ౬౬ శ్రితా॥ 54 

1. ఏకాదిశబ్దవాచ్యాయాః = ఏక (ఒకటి) మున్నగు (ప్రాతిపదిక ములకు వాచ్యమగునట్టి 

అనగా ఏక, ద్వి, తి, చతుర్, పజ్బున్ మున్నగు [పాతిపదికములచే బోధింప బడిన, 

సంఖ్యాయాః = ఏకత్వము ద్విత్వము మున్నగుసంఖ్యకు, కర్మణి = వ్యాపారమునందు ఆనగా 

అ వాక్యములో నున్న పదముచే బోధింపబడిన [క్రియ యందు, ఆజ్ఞత్వమ్ = సాధనత్వము 

అనగా అచట అన్వయము, ఇష్యతే = స్వీకరింపబడుచున్న ది. 

సంఖ్య (పత్యయార్థమగుచోనది వివక్షితమును, అవివక్షితమును గూడ సందర్భమును 

బట్టి కాగలదు. [పాతపదికము చేతనే సంఖ్య టోధింపబడిన, అది తప్పక వివక్షిత మగును 

అనగా అది వాక్యార్థముతో సంబంధించును. 
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2, ఇందులకుదాహరణము శోకముననే చూపబడుచున్న ది. 

ఖనతి ద్వాభ్యామితి, ద్వాభఖ్యామ్ = రెండు మం[తములచే అనగా రెండు 
మంత ములనుచ్చరించుచు, ఖనతి = (తవ్వుచున్నాడు, ఇతి = అని ఉదాహరణము. ఇది 
[శుతివాక్యము. ఇచట ద్విత్వము వివకిత మగును. 
లి, అట్టు వివక్షించుటలో కారణమును జాపుచున్నాడు. 

హి = ఏలయన, సా = ఆసంఖ్య, రూపాత్ = [పాతిపదికములను, ఆశితా 
= ఆగ్రయింపబడుచున్నది. అనగా _లభించుచున్నది. [పాతిపదికముచే  బోధింపబడిన 
సంఖ్య వివక్షితముగాకున్న ఆ శబ పయోగమే వ్యర్థమగును. 

ఇచట రూపళబ్దమునకు [పాతిపదిక మర్థము. 

యజ్ఞము చేయుటకు వేదిని నిర్మించెదరు. దానికై మట్టని తెచ్చెదరు. మట్టిని [తవ్వుట, 
దానిని స్పృశించుట, తెచ్చుట, ఈ పనులు చేయటకు కొన్ని మంత్రములు చెప్పెదరు.ఆమం[తము 
చెప్పుచు ఆపనులు చేయవలెనని వేదము* బోధించుచున్నది. రెండు మం|తములు తవ్వునపుడు 
నాలుగు మం] తములు మట్టిని తీయునపుడు, ఆరు మంతములు మట్టిని తెచ్చునపుడు 
చెప్పుట [శౌత సం|పదాయము. 

॥54॥ 
అవతారిక... వ్యాపారః కార్యసిద్ధయే” అను 50 వ శోక మున ఉపలక్షణమనే అనగా 
అవివక్ష అనే వ్యాపారము కార్యసిద్ధికై స్వికరింపబడుచున్నదని చెప్పియున్నాడు. దానిని 
స్పష్టపరచుట తై ఈ [గంధము నారంభించుచున్నాడు. 

అందుకు ఏకత్వబహుత్వములు వివక్షితములుకావనియు ద్వితృ్వము మాత్రము 
వివక్షితమగుననియ కలి వ శ్లోకమున చూపబడినది. 

కాని కొన్ని చోటులయందు (పత్యయార్థమగు ఏకత్వము వివక్షితముకాగల 
దని చూపుచున్నాడు. 

ల్లో! యజేత పతునేత్య(త్ర సంస్కారస్యాపి సంభవే।। 
యథా జాతిస్త్రధెకత్వం సాధనత్వేన గమ్యతే రఫ్ 

పకునా _యజేత, ఇతి + అత్ర = పశువుచే యాగము చేయవలెనని = యరముకల పె 
వాక మున, సంస్కారన్య + సంస్కా_రార్థమై అనగా పశునా అనెడి శబమునకు సాధుత్వ 
మును కలిగించుటకె, సంభవే + అపి = విభ క్రి [పత్యయమునకు సంభవమున్నను అనగా 
పశు అను పాతిపధికము కంచె పరముగా ఉత్పత్తి యున్నను, జాతిః 
= [పకృత్యర్థమగు పశుత్వజాతి, యథా = ఎట్లా, తథా = అవే, ఏకత్వమ్ = విభ క్తి [ప త్యయమునకు వాచ్యమగు ఏకత్వ సంఖ్యయు, సాధనత్వేన = సాధన రూపమున అనగా యాగ క్రియకు ఆంగముగా, గమ్యతే = శబ్దముచే తెలియబడుచున్నది. 

3 ద్వాభ్యాంఖినత్కి చతుర్భిరాద త్తే మడ్కిర్భ్యరతి. 2 4, రమం(తముల నిర్ణయము 
_శెతథాగము విపులముగా చూపియున్నది, 

సముర్దేశము 45 పదకాండ ము 
5్5్ | 
పశునాయజేత, అనునది వేద వాక్యము. పశుశబ్దముచే నిచట మేక చెప్పబడును. మేకచే 

యజ్ఞము చేయవలెనని దాని యర్థము. 

“నకేవలా [పకృతిః  (పయోక్తవ్యా” ((పత్యయము లేకుండ కేవల 

(పకృతి ' (పయోగింపరాదు) అని వైయాకరణులు నియమము చేసి యున్నందున 

“పవి, అను _పాతిపదికమాాతమును (పయోగింపరాదు. అందుకై “పవి అను [పాతిపదికము 
కంటె 'నా' అనుతృతీయా విభక్తి |పత్యయము [పయోగింపబడుచున్నది. విభక్తి [పత్య 
యమును చెర్చుటకిదియే (ప్రయోజనము. కాగా, సముదాయము పదము కనుక [ప యోగా ర్లమగు 
చున్నది. 

అందు “పళు' అను పకృతి పజత్వ జాతిని, |పత్యయము ఏకత్వ _ సంఖ్యను 
బోధించుచున్నది. ఈరీతిగా పశళుత్వజాతి శబ్ద వాచ్యమగుటచే నది యాగ్యకియ కంగ 
మగుచున్నది. పశుత్వ జాతికి చెందని వ్యక్తితో యాగము చేయరాదని తాత్పర్యము 
లభించుచున్న ది. 

అథ్రై [ప్రత్యయముచే బోధింపబడిన ఏకత్వసంఖ్యయు యాగ సాధనమే యగును. 

కనుకనే ఒక మేకను ఉపయోగించియే యాగము చేయవలెను. అనేక పపవులతో యాగము 
చేయరాదని పెద్దలు నుడివిరి. అట్టుకాకున్న అది అశాస్ర్రీయమే  యగుననియు వారు 

నిర్ణయించిరి. 

కాగా పశునా, అను పదమునకు సాధుత్యమును _ సంపాదించుటక్రై పాతి 

పదికము కంటె తృతీయా విభక్తి పత్యయము పరముగా చేరినను దానిచే బోధింప 
బడిన ఏకత్వ సంఖ్య వివక్షితమై (పకృత్యర్థమగు జాతివలె నదియు యాగమున 

కంగమగుచున్నది. ఏకత్వ సంఖ్యను విడువక దానితోక లిపియే “ఏకేన పశునా యాగం 
భావయేళ్' అని వేదవాక్యమున కర్ణము చెప్పుట శాస్త్ర సమ్మతము. 

కాబట్టి బాధక ములేనందున పె వాక్యమున (పత్యయార్థమగు ఏకత్వ సంఖ్య 

వివక్షితమనగును, అది [(పకృ్కత్యమునకు విశేషణమగును. బాధకమున్న చోటున 

(పత్యయార్థ సంఖ్య అవిక్షిత మగును ఆని కొందరి సిద్ధాంతము. 155, 

అవతారిక సాధుత్య నంపాదనమే విభక్తి |పత్యయమునకు |పయోజనము, 

అంతకు తప్ప దానికి మరియొక [ప్రయోజనము కల్పింపరాదని కొందరు శా స్ర్రజ్ఞులు తలంచు 

చున్నారు. 

అట్టితరి, పశునాయజేత, అనుచోట పశువునందు ఏకత్వ భావమెట్లు ? అనగా ఒకే 

పశువుచే యాగము చేయవలె ననెడివాక్యార్థ మెట్టు లభించును ? అను [పళ్నకు వారి మతము 

ననుసరించియే సమాధానము చెప్పుచున్నాడు. 



Mate , 

వాళ్యపదీయము 46 జాతి 

[56 
లో లిజ్ఞాతు స్యాద్ద్వితీయాదే_స్తదేకత్వం వివకితమ్ | 

ఎకార్థవిషయశ్వే చ తల్లిజ్లం జాతిసంఖ్యయోః | ర్గ్రీ 

A. తదేకత్యమ్ = ఆ పశువునందు వకత్వ సంఖ్య, ద్వితీయా దేః = మం తములలో పశువు 

నకు విశేషణముగా నున్న, ద్వితీయ, తృతీయ, అను శబ పయోగ రూపమగు, లిజ్ఞాత్ + 
ద 0 

తు = హేతువు వలననే, వివక్షితమగుచున్న ది, 

OX 
“ఆగ్నేయ మజ మగ్నిష్టోమ ఆలభేత” (అగ్నిహ్టోామయాగమున అగ్ని దేవతా 

మగు మేకను చంపవలెను) అని యుప క్రమించి “వఐన్ద్రాగ్నం ద్వితీయ ముక" (ఉక్త 
అను [కతువునందు ఇం|దాగ్ని దేవతాకమగు రెండవ పశువును చంపవలెను), “ఐన్ద ౦ పృశ్నిం 
తృతీయం షోడశిని” (షోడశి అను క్రతువునందు ఇం; దదేవతాకమగు తెల్లని మూడవ పశు 
వును చంపవలెను) అని వాక్యములు చెప్పబడినవి. ఉత్తర వాక్యములలో “ద్వితీయం, తృతీ 
యమ్” అని చెప్పియుండుటచే పూర్వవాక్యమున పశువు ఒక్క-టియేయని చెప్పవలసియున్నది. 
అట్టుకాక అజమ్, అనుచోట ఏకత్వమును [గహించినచో పూర్వ వాక్యమువలననే రండు 

మూడు పశువులు అను అర్థము లభించుటచే మరల ఉత్తర వాక్యములలో “ద్వితీయ, తృతీయ ర్ 

౪ 1 
Wy 

శ! (౮ 

పదములు వ్యర్గములే యగును. కాబట్టి చె వాక్యములలోగల, ద్వితీయ, తృతీయ, అను పద 
ముల [పయోగమనెడి హేతువునుబట్టి పూర్వవాక్యమున అర్జాత్తు ఒకే పశువు అను అర్థము 
లభించును. 

కాగా పత్యయార్థమగు వకత్వము వివక్షితము కాకపోయినను పె హేతువుచే 
వికత్వము లభించును. - 

౨. తత్ = అదియే అనగా ఉతర వాక్యములలో ద్వితీయ-తృతీయ-అను శబ్దముల పయో 
గమే, జాతి సంఖ్యయోః = జాతికి ఏక త్వసంఖ్యకు. ఎకార్థ విషయత్వేచ = ఒక ఆశయము 
నందు పరిసమా ప్రమగుటయందు గూడ, లిజ్ఞమ్ = కారణము- హేతువు కాగలదు. 

ఏకత్వము గుణము. అది వ్య క్రియందు పరిపూర్ణముగనే యుండును. జాతి అనేక 
వ్యక్తులయందు సమవాయ సంబంధముననున్నను ఒకొక్క వ్య క్రియందు పరిపూర్లముగానే న 

— ణు 

యుండును. కొన్ని అవయవములను పురస్కరించుకొని “అవయవశ:ః'*' ఉండనేరదు. అటు , 
ఇ) కాకున్న ఒక వ్య క్రియందు కొంత జాతియే యున్నచో, రెండవది ఆ జాతికి చెందనందున 

““ద్వితియ, తృతీయ”) శబ్దముల [ప్రయోగము సంగతము కాకపోయెడివి. 

కాబట్టి ఏకత్వ సంఖ్యవలె, జాతియ ఒకొక్క వ్య క్రియందు పర్యా ప్రమేయని 
లభించుచున్న ది. ల 1561 

అవతారిక. (పత్యయార్థ సంఖ్య వివక్షితము కాగలదు అను 55 వ కోకమున 
చెప్పబడిన అర్థమునే నిరూపించుచున్నా డు “ 

శో అన్య(తా విహిత నె 5వ స విధిః (పథమం పళోః | 

[కియాయామజ్వ భావళ్ళ, తత్త్వెతస్మా ద్యివక్షీత మ్॥ గ్త్ 

సముద్దేశ ము 47 పదకొండము 

59 ] . 

అన్య త = మరియొక స్థలమున అనగా మరియొక వాక్యమునందు, అవిహితస్య -- ఏవ = 

విధింపబడనట్టియె, పశోః = పశువునకు, |పథమమ్ = [పాథమికమగు, సః _విధిః = ఆ 

విధి అనగా పకనాయజేత, అను వాక్యముచే విధానము. 

[క్రియాయామ్ జ యాగ |కియయందు, అజ్జభావః చ = పశువునకు అంగ త్వయు 

కూడ, |పథమమ్ -|- విధిః = ప్రాథమికమగు విధియి. 

ఏత స్మాత్ = పనివలన అనగా పెని చూపబడిన కారణద్యయము వలన, తత్ = 

మి అది అనగా ఏకత్వము, వివక్షితం -* తు = వివక్షితమే యగును. 

స్వర్గమును కోరువాడు యాగముచేయవలెనని వెరు వాక్యము వేదమునకలదు.* 

గ) 
వి త 

అ వాక్యము యాగము చేయుమనియే చెప్పుచున్నది, అందు దవ్యమెదియో ఆ వాక్యము 

చెపదు. “*పశునాయజేత” అను వేదవాక్యము వాక్యాంతరముచె. విధింపబడని పశువనెడి 
Ce) 

[దవ్యమును విధించుచున్న ది. ఆ విధియు పశువుయాగమున కంగమేయని చెప్పుచున్నది. 

కాగా వాక్యాంత రముచే అభింపని పశుదవ్యమును ఈ వాక్యమే విధించుట చేతను 

పశువు యాగమునకు అంగమని చెప్పుటచేతను “పశునా' అను పదమున తృతీయా విభ క్రిచే 

టోధింపబడెడి ఏకత్వ సంఖ్య +వివక్షిత మేయగును, [పత్యయముచే బోధింపబడిన అర్థమును 

విడుచుటలో తగిన |పమాణము కానరానందున నదివివక్షితమే యగును. 51 

అవతారిక వాక్యాంతరముచే విదింపబడని పశువును విధించుటయు, ఆ పశు 

వును యాగమునకు అంగముగా విధించుట అనెడి రండు కార ణము లనుబట్టి, పశునా. అను 

పద మున పత్యయార్థముగానున్న ఏకత్వసంఖ్య వివక్షితమగునని ర్/వ శ్లోకమున చూప 

బడినది. 

దానినిబట్టి చూడగా వాక్యాంతరముచే విధింపబడిన ఆర్థమునే మరల విధించిన, 

అందును [ప్రధానముగా విధించిన, అచట (పత్యయార్థమగు సంఖ్య వివక్షితము' కానేరదని 
(మ 

లభించుచున్న ది. ఇదియే “వ్యాపారః కార్యసిద్ధయే'' అని 50వ శ్లోకమున చెప్పబడిన ఉప 

లక్షణమనే శబ్ద వ్యాపారము అసి వ్య క్రపరచుచున్నాడు, 

హో స © న అక్ష క్ అప క్ 
లో US _స్ప్వన్య(త విబాతా భిన్న ౦ఫ్యాః పృథక పృథక్! 

(పాజాపత్యా నవేత్యేవమాది భదసమన్వితాః ॥ రీ 

శ్లో అజ్జక్వేన ప్రతీతానాం సమ్మార త్వజీనాంపునః | 

నిరేశం (పతి యా సంఖ్యా సా కథం స్యాద్వివకితా ॥ 59 
NE ప న. 

* “జ్ర తిష మేన న్వర్గకామోయశేతి” (జ్యోతిష్టోమనామకీవ యాగేన న్వర్గం భావ 

యేక్) అని వచనము. న్వర్గము కోరువాడు జో్యోతిష్టో మయా గము చేయవలెను, 

ఈ కారిక చే లభించిన యర్థమునే “యథు జాతి స్తధై కత్వం సాధనత్వేన గమ్య శే” 

అని ర్రి కా రికా గంధము సూచించియున్నదది. 
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A, పృథక్ + పృథక్ = వేరువేరుగా అనగా భిన్న భిన్న ములగు [పకరణములలో, [పాజా 
పత్యా నవ[గహాః + ఇతి +- ఏవమాది భేద సమన్వితాః = [పాజాపత్యా నవగాహాః, ((ప్రజా 
పతి దేవతగాగల తొమ్మిది (గ్రహములు) ఇట్టివి మొదలగుగాగల భేదముతోగూడినట్లియు, 
కనుకనే *భిన్న సంథ్యాః = విభిన్న మగు సంఖ్య కలిగినట్టి, [గహాః--తు = (గహములు ఐతే, 
అనగా సోమరసమునుపోయుట కుపయోగించెశి పా|తలు [గహములని శౌత సంప్రదాయము. 
వానిని మట్టితోగాని కజ్దతోగాని చేయుదురు, అన్యత = మరియొక వాక్యమునందు, 
విపొతాః = విధింపబడియున్న వి, వేదమున వేరువేరు స్థలములలో 9, 10, 1, 1, మున్నగు 
రీతిని కొన్ని [గ్రహములు విధింపబడినవి, వానికి వేరువేరు దేవతలుగూడ చూపబడినవి, 
అందు “'పాజావత్యానవి” అను రీతిని కారికలో నొక వాక్యము చూపబడినది. 

B. పై రీతిని లభించిన అర్థమును (పకృతమున జూపుచున్నాడు. 

అజ్ఞత్వేన జ అపధానముగా, అనగా సమ్మార్జన [క్రియలో (క భపరచుటలో) అప 
ధానముగా, ప్రతీతానామ్ = తెలియబడుచున్నట్టియ, సోమరసమును ధరియించుటకు ఉప 
యోగపడుట వలన అ|పధానములుగా జ్ఞానవిషయము లగుచున్నవని భావము, సమ్మార్దీ + 
తు = శ భపరచుటయందు మా(తము, అజ్జినామ్ = | పధానములేయగు (గ్రహములకు పునః 
== మరల, నిర్దేశమ్ - (పతి = (గహశ బ్బమును ఉచ్చరించుటను గురించి, అనగా “పాజా 

పత్యా నవ గాహాః” మున్నగు [కియా బోధకములలో (గహశబ్దమును చర్చించి మరల 
'గహం సమ్మార్షి'' ([గహమును శు భ్రపరచ వలెను) ఆను వాక్యమున మరల “|గహి అను 

శబ్దమును ఉచ్చరించుటను గురించి, యా = ఏ, సంఖ్యా = ఏకత్వమనే సంఖ్యయో, సాజణ ఆ 
ఎకత్వ సంఖ్య, కథమ్ == ఎట్టుగా, వివక్షితా = వివక్షింపబడినది, స్యాత్ = కాగలదు? ఆ 
సంఖ్య వివక్షితము కానేరదని భావము. 

(గ్రహములు భిన్న భిన్న (పకరణములలో విధింపబడినవి, వానిని జాపకము 
“గ్రహం సమ్మార్షి” అను వాక్యము సమ్మార్దనమును అనగా క[భపరచుటను 

విధించుచున్నది, (గహములలో సోమరసము పోయునపుడు వాని (ప్రక్కలయందు ఆ రసము 
చిలుకగా వస్త్ర్రముయొక్క అంచును పవితముగాజుట్టి 
వలెనని వేదము చెప్పినది. “%(గహం సమ్మార్షి ' 

చేయచు 

ఆ [గహములను తుడిచి శ[భపరచ 
అనునది కొత్తగా గహమును విధించునది 

కాదు, ఆ వాక్యమున సమ్మార్థనము చెప్పబడినను [గహముకే [పధానములగును. కాగా 
వాక్యాంత మున [“హములు విధింపబడినవి. సమ్మార్థనము విషయమై ఆవి [పధానములే యగు 

* “(పాజావశ్యా నవ(గవోః” (వజాపతి చేవతగాగలవి తొమ్మిది [గవాములు, “దశ తా 
నధ్వర్య్వు 8 [పాతన్సవనే (గవోన్ గృపహ్ష్హాతి” అధ్వర్యుడు [పాతస్సవనమున పది | గవాములను (గ్రహించుతున్నాడు, “ఐన్ట్రివాయవం [గవాం గృవ్దాతి” ఇం[ద్రవాయు. చేవశాళమగు గవ 
మును (గహించుచున్నాడు, ““మిశావరుణం (గ్రహం గృవ్హోతి”. మి| కావరుణ దేవతాకమగు 
(గవామును (గహించుచున్నాడు, ఇన్నిటిని ఈ భవరచవ లెనని “గవాం నమ్మార్షి” అని 
యున్నది, 

ట్ 
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60] 
చున్నవి. “'పశునాయజేత' అను వాక్యార్థముకం టె ఇది విలక్షణముగా నున్నది. కనుక 

“గహమ్' అను పదమున ద్వితీయా విభ క్రికి అర్ధ్థముగా కాన్సించెడి ఏకత్వ సంఖ్య వివక్షి 

తము కానేరదు. అందుచే పూర్వ వాక్యములలో ఎన్ని [గ్రహములు చెప్పబడినవో, వానిని 

అన్నిటిని శు భపరచవలెననియే వాక్యార్థము లభించును. అట్టుకాక ఏకత్వమును వివక్షించిన 

ఒక |గహమును శు భపరచవలెనని యర్థము చెప్పవలెను. అట్టు చెప్పుట శత సంపదా 

యము కాదు. '“పశునాయజేత' అను వాక్యమున “పశునా' అను పదమున గల తృతీయా 

విభ క్రికి అర్ధమగు ఏకత్వమును విడువకయే దానితో కలిపియే వాక్యార్థము చెప్పవలెను. ఒకే 

పశువును సాధనముగా గ కొని యాగము చేయవలెను. “గహం సమ్మార్షి" అను వాక మున 

గహమ్' అను పదమున ద్వితీయా విభ క్తికి అర్థముగానున్న ఏకత్వసంఖ్యను విడనాడియే 
వాక్యార్థము చెప్పవలెను. అన్ని (గహములను కుద్దములుగా బాగుచేయవలెను. “గహ 

అను |పాతిపదికము యొక్క అర్థమే (గాహ్యమగును. ఇదియే అవివక్ష. ఇదియే ఉపలక్ష 

ణము. దీనినే 'లక్షణా" అని 49 వ శ్లోకమున భర్తృహరి చెప్పెను. 

ఒక పక రణమున ఎన్నియో వాక్యములుండును. అందు పక రణార్భమునకు సరి 

పోవునట్లు వాక్యముల కర్ణము నిర్గీతమగును. అట్టుచేసిన వాక్యార్గమునుండి చేయబడిన పదార్థ 
౧ థి (35) (ఆ) థి 

ముల అపోదారము, దానినిబటి జరిగెడి పదముల అపోద్ధారము యు క్తముగా నుండును. 

| “ 
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అవతారిక శబ్ద సంస్కాారార్థమై విభక్తి (పత్యయములు (పాతిపదికముకం టె 

చేర్చబడుచున్నవి, అదియే వానికి (ప్రయోజనము. [పత్యయార్థ సంఖ్య ఎల్ల చోటులయందు 

అవివక్షితమే యగును. సంఖ్యను [గహించి వాక్యార్థము చూపుటకు మరియొక యత్నము 

అనగా యు_క్తి యుండవలెను. |పబలమగు యు క్తిచేతనే వ్యక్రియందు సంఖ్య భాసించునట్టు 

సమన్వయము చేయవలెను అని 51వ (నవినాసంఖ్యయా కళ్ళ్చిత్ ) శోకముచే చూపబడిన 

అర్థమునే ఏడు (60, 61, 62, 68, 64, 65, 66) శ్లోకములచే వ్య క్రపరచుచున్నాడు. 

ల్లో నాన్య్యత విధిర స్తీతి సంస్కారో నాపి చాబ్లీతా | 

హేతుః సంభథ్యాఒవివకొాయాం యత్నాత్సా హి వివక్షితా॥ 60 

A. అన్వత = మరియొక వాక్యమునందు, విధిః = విధానము, అస్తి=కలదు, కనుక 

(సః) = ఆ ఏకవచన [పయోగము, సంస్కారః = సంస్కారార్గమే అనగా పదత సంపాద 

నమే దానికి (ప్రయోజనము, ఇతి = అనునది, సంథ్యా౭వివకాయామ్ = పత్యయార్థమగు 

సంఖ్యను వివక్షింపక పోవుటయందు అనగా దానిని విడచుటయందు, న హేతుః = కారణము 

కానేరదు. [గ్రహములు మరియొక వాక్యమున చెప్పబడియున్నందున మరల ““[గహం 

సమ్మార్షి' అను వాక్యమున విధించుటచే సంఖ్య అవివక్షితము అనుట ఆయు శ్రమని 

భావము, చ = మరియు. అజ్జీతా 4- అపి = ప్రాధాన్యము కూడ, అనగా “గ్రహం సమ్మార్షి' 

అను వాక్యమున మారన సంస్కారము విషయమై [గ్రహములకు గల (పాధాన్యము కూడ, 

[4] 

ప ము 
ees 

REET ౯. 
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“గహం నమా డి” అన్న 
పహ 

క. క్ట ను వాక్యములో [గ్రహములకు (పాధాన్యముండుటచే అచట |పత ౮ గుంఖ్య అవివక్షితమగు ననుటయు యుకము కాదని భావము . 

సించుట యెట్టు * అను (పళ్నకు సమాధా 

లెననెడి ఏకత్వాది సంఖ్య, 

తగిన య కి యునాచో ఇ న! 
| గ 

న్ వ్ ం 

వద న్న ౨ఖ్య భాణంచును, యుక్తి లేనిచో నచట సంఖ్య 

* |గహం సమ్మార్షి' అనుచోట య కిలే నందున 
కు మ 

సంఖ్య వివక్షితము కాదు, అనుచోట యు స యుక్తి యున్నందున ౧ంఖ్య వివక్షితమగున్సు, ॥680॥ 
తొవతౌరికో_ వత [(ప్రతయారమగు నవ్వ 

సంఖ్యకు వివ ర స్ట్ గంఖ్య అవివక్షితమేయగుట సార్వ్మతికము, య. (పయత్నాధీనము. అనగా యు కినిబటి వివక్ష జరుగునని పై శోకమున 
ల 5 , 

నం! ఠి 
చా 

తు. ; గ్రహం సమ్మార్షి ((గవహమును సద్ధి చేయవలెను) అనుచోట్ర యత ము అనందున ది ప న 

మ 

పరయా (పత్యయార్థమగు ఏకత్వ సంఖ్య వివక్షితము కానేరదని చెప్పుచున్నాడు శో సమ్మార్దనేవిశేషళ్చ న (గహే క్వచిదా (శిత ః 
వివి 

ళ్ 
ఇన 

| 
హితాస్తే చ సంస్కా_ర్యాః సర్వషామా[శయ సతః | 6! 

సమ్మారనే __ 

లై 

\ రి వారిశుద్ద్యమును వధించెడి ((గహం సమ్మార్షి) వాక్యమున, క్వచిత్ [గే (ోహమునందును, విశేషః ద విశేషణము, న + ఆ, శిత ॥ క్ల 
3 28 ఇళ 

దడా 
ప 

అనగా శద్దముచే చెప్పబడనే లేదు. 
"గ కౌ కగ్రోయింపబడనే లేద గ్రహమును శభపరచవలెననియే 

+ [a] అ వాక ము చెప చు 

వ్ > ల ట్ర్ లి న ది, త్రి రొ ౦ దవాయుదేవతాక్రమగు [గవామును కద్ధిచే ప పాపన్న అంతియెకాని 
ఆం వలెననిగాని మి తావరుణ దే 
ొజావతి దేవతాకమనిగాని on జ్ ణ దెవతాకమనిగాని 

విశేషించి [గహ నిర్ణేకము చేయబడలేదు. 
తే__చ నా 3 9, 10.4 es న్ ఎలు కూడ, విహితాః = భిన్న భిన్న (పకరణములలో 

| శ ఇల హము ది అల్ల 7 U లు ధింపబడియున్న వి. 

శి వ 

క 

60 నుండి ఏడు శోకములలో చూవబడిన భావము భ ధ్ఫృవారి సిదాంతము "కా 
_ 

దు, భఖ ముపెని వ్యక్తము కాగలదు, 

సముదేశము 0! పదతాండము 62 ] 
సంస్కార్యాః = విధింపబడిన [గహములన్నియు సంస్కారమున కర్షములే. 

అన్నియు సంస్కరింపబడియే ““గహపార్దుహోతి” (సంస్క-రింపబడిన [గ్రహము 

లతో హోమము చేయవలెను) అని ఉత్తరత ఉపయోగపడుచున్నవి. 

తతః = ఆ కారణము వలన, సర్వేషామ్ = ఎల్డ [గహములకు, ఆ్మశయః = 

స్వీకారము, (భవతి) = కలుగుచున్నది. 

కాబటి [పత్యయార్థమగు ఏక త్వమును విడనాడి భిన్న భిన్న ములయిన చోటుల 
టె ల @ి 

యందు ఎన్ని |గహములు విధింపబడినవో, వానినన్నిటిని క భపరచవలెననియే వాక్యార్థము 

చెప్పవలెను. యు _క్రి లేనందున సంఖ్య వివక్షితము కానేరదు. 11611 

అవతారిక యు కక్తినిబట్టి సంఖ్య వివతీతమగుననుటకు  “పశునా యజేత” 

అనునది యుదాహరణము కాగలదని చూపుచున్నాడు. 

శో (పత్యాశయం సమాపాయాం జాతా, 'వేకేనచే త్కియా | 

పశునాన (ప్రకల్చేత, తత్పాాదేవ (పకల్చనమ్ | G2 

A. జాతౌ = జాతి అనగా (పకృతమున పశుత్వజాతి, _పత్యాశయమ్ = పతి వ్య క్రియందు, 

సమాపాయామ్ = సమాప్తము కాగా అనగా పూర్తిగా నుండగా, (ద్వితీయః + పశుః) డా 

రెండవ పశువు, (న + నృహ్యతే) = |గహింపబడదు. 

“ పత్యాశయమ్” వీప్పార్ధమున నవ్యయీభావసమా సము. 

జాతియనునది ఒకొక, జాతియందు పరిపూర్ణముగ నుండునని 56వ కోక 

మున నిరూపింపబడినది. జాతికి ఆశయములు చాల ఉండును. ఆన్ని టియందు మొత్తముపై 

జాతియుండదు. ఒక వ్యక్తియు ఆ జాతిని పూర్తిగా వ్యక్రపరచగలదు, రెండు మూడు 

పశువులున్నప్పుడే వానియందు పశుత్యజాతి యుండవలెనని నియమము లేదు. 

కాగా “పశునా యజేత' అను వాక్యమునందున్న “పశునా' అను పదము పశుత్వ 

జాతి పూర్తిగా నున్న వ్యక్తినే బోధించుటచే అట్టి వ్య క్తినిబట్టి యాగ క్రియ సంపూర్ణముగ 

జరుగుటచే, ఆ జాతికి చెందిన మరియుక వ్యక్తిని గహింపనక్క_రలేదు. అట్టు (గ్రహించుట 
వ్యర్థమే. ఇదియే యుక్తి. దీనిచే ఏకత్వ సంఖ్య వివక్షితమైనందున ఒకే పశువు యాగమున 

కంగమని తేలుచున్న ది. 

3. యాగమునకు అనేకములగు సాధనములుండును. యాగ్యకియ [పథానము కనుక దానిని 

బట్టి అ|పధానమగు పశువునకు ఆ వృత్తి జూపి మరియొక పశువును గూడ యాగమున 

కంగముగా [గహింపవచ్చును, అను [పళ్నకు సమాధానము చెప్పుచున్నాడు. 

ఏకేన = ఒక, పశునా ఆ పశువుచే, (కియా = యాగ|కియ, న_(-_పకల్పేత + 
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| జాతి 

[63 
చేత్ = పూర్తికానిచో, అప ప పూ_ర్రికానిచో, అపుడు, తక్ = ఉఎలక్ష ణము, [పకల్పనమ్ మ క ల్పింపబడినది, స్యాత్ __ ఏవ = క్రా తగినదే, 

లప ఒక పశళువుచే యాగము పూరి కొకపోయినప్పుడ్తు (ప్రత్యయము (పకృతికి ఉప ల మ ర తక్రియార్థమగు సంఖ్య వివక్షితముకాదని చెప్పుట పొసగును. కాని యటులేక ఐశువుచ గూడ యాగము పూర్ణమగుచునే యున్నది, పశువును చంపి దాని i 

కవన 
క 

౧6 దాగు కొన్ని అవ 
వ. [౧లాంచి వానిచే హః మము చేయుదుతు. రక్ పచువుయొక్క అవయవముల 
మని యాగము సంపూర్ణమగుటచే 'పవనాయజేతి అను వాక్యము యొక్క. |[పాబల; లచే చమ కమర ఎకత్వ్య సంఖ్య వివక్షితమే యగును. కనుకనే రెండు మూడు పశవు యు యాగము అశాన్రీయమని కా స్ర్రజ్ఞులు నుడివిరి. 

అన్ 
చ్చు 

అ 

తక కొరక యాగము అధికీమగు ఫలమును కలిగింపవలెనన్నచో దానికి _ “గాలు అధికముగా నుండవలెను. క్రన్సుక్రనే 'ఆజ్ఞ భూయస్తాతృల భూయ స్త్య' (ఆవయవ ముల ఆధిక్యము వలన ఫల మధికమగును) అని పెద్దలు చెప్పుచున్నారు, అందుచే ఒ క్ర 
పళువుబై వ 

వు గాక రెండు మూడు పశువులను [గపాంచి వానిచే యాగము చేయవలెను అను పశ్నకు సమాధానము చెప్పుచున్నాడు, 

ళో ఏ కేనచేత్ప సిద్దాయాం కియాయాం యదిసంభవాత్ । పళ్వ న్తరముపాదేయ ముపాదాన మనరకమ్ ॥ 63 G ఏకేన = ఒక ప న = ఒక్ పళువుచే, |కియాయామ్ ౨ యాగ్కకియ, పసిద్ధాయామ్ + యది 4- బ్రేక్ = చక్కగ | 
ల = ము వలన, వళ్ల నరమ్ 2 పళువు, ఉపాదేయమ = స్వీకరింపతగినదే. వా యోగ్యమగు 

దాని వ 
సమావ 

స ననే యాగము నమా ప్రమగుటచే, ఉపాదానమ్ = మరియెక్ర పశువును గక రించుట, అనర్థకమ్ = సిష్పయోజనమే యగును. 

అని విచారింపవలసి యున్నది, ఒక పశువుచే యాగవ్వు చేయబడదని చెప 

యాగము శాస్త్ర, వక్రారవమ్ను ౩,౫, శాస్త్ర పకొరము గుద్ధింపగా యాగము వేయట క ధికారము 
న 

క్ పశువును అన్వేషింపరు గదా అ క్షైనవారలకు 
ఎర మరియొక 

(శమయే అధికమైయండును. 
మరియు 'వజునా ఆని వేదము సవ ప వె ఎపముగా చెప చుండగా, డానిని డీ అనేక పశువులతో యాగముచేసిన, అది ఆశా శ్రీయమే యగును కంంది 
కనుక, అంగముల ఆధి 

విషయము కానేరదు. 

క్యముచే. ఫలము అధికమగును. అను న్యాయమున క్రిది 
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పదకొండము 
న 

64] 
జపహోమములు చేయువారు ఫలసిద్ధికై “ బాహ్మణాన్ భోజయేత్ ” ((బాహ్మణు 

అకు భోజనము పెట్టవలెను) అను ళాస్ర్రముననుసరించి [(బావ్మాణులకు భోజనము పెధ్రైదరు, 
అచట బహువచనమును అనుసరించి ముగ్గురికి భోజనము పెట్టిన ఫలము లభించును. అధిక 
మగు ఫలమును గోరువారు మువ్వురుకాక వారికి లభించిన ఎంతో మందికి భోజనము పెపై 
దరు. ఎంత ఎక్కు_మందికి భోజనము చెట్టునో, ఆంత యధికమగు ఫలము లభించును. 
అట్టి స్థలములు పై న్యాయమునకు విషయములు కాగలవు. 

కాబట్టి ఒకే పళువుచే యాగము శాస్త్రోక్త _పకారము సిద్ధించుచుండగా లాఘవము 
న పేక్షించి యాగముచేయువారు రెండవ పశువును స్వీకరింపరు. ఇదియే ఇచట యు క్ర 689॥ 

అవతారిక. ఒక పశువుచే యాగము సిద్ధించుచుండగా రెండవ పశువును స్వీక 
రించ నక్క_రలేదు, అను అర్థమునే దృష్టాంతము చూపుచు సమర్థించుచున్నా డు. 

శో యథై వాహితగర్భాయాం గర్భాధాన మనర్ధకమ్ | 

తథె కేన (పసిదాయాం పశ్య నర మనరకమ్ ॥ 64 యా థి ఎని థి 

ఆహేత గర్భాయామ్ = వీజరూపమున నుంచబడిన అనగా చిమ్మబడిన గర్భముకల అనగా 
తన్నిమి త్తమగు సంస్కారముకల స్రీయందు, గర్భాధానమ్ = గర్భము ధరించుటకు నిమి త్ర 
మగు సంస్కారము, యథా = ఏ రీతిగా, అనర్థకమ్ + ఏవ= పయాజనము లేనిదో, 

తధా = ఆ రీతిగా, ఏకేన = ఒర పశువుచె, (పసిద్ధాయామ్ = యాగ క్రియ 

సిద్ధించుచుండగా, పశ్య న్రరమ్ = మరియొక పశువును, అనర్థకమ్ = యాగార్థమై స్వీకరిం 
చుట నిపష్పయోజనమే. 

యు క్రవయస్కురాలగు స్రీయందు సంతానము కలుగుటకై వీజావాపము చేయు 
దురు. అందుకు ముందుగా కొన్ని హోమములు చేయుదురు. కొన్ని మం్యతములు చెప్పుదురు 
దీనినే గర్భాధాన సంస్కాారమందురు. అట్టి సంస్కారము చేసినపిమ్మట బీజమునుంచుదురు. 
వీజావాపము జరిగిన తరువాత మరల సంస్కారము చేయరు. అట్టు చేయుటలో [ప్రయోజన 
మేమియు లేదుకిదా ! 

అరే ఒక పశువును యాగార్థ మై [(గహించినచో, శాస్త్రమున చెప్పబడిన |పకారము 
దాని అవయవములను [గ్రహించి యాగముచేసిన అది పూర్తియగుచుండగా, ఆ యాగమునశే 
మరియొక పశువును (గ్రహించుట న్మిషృయోజనమే యగును. అంతియే కాదు, అది యాగాంత 
రమే యగును. శ్లోకమున గర్భాధాన శబ్దము తన్నిమి త్తమగు సంస్కారమును బోధించును. 

॥ 64॥ 

అవతారిక పై యర్థము 'పథమాతికమణే కారణాభావఃి (ముందుగా నున్న 
దానిని తోసి పుచ్చుటలో కారణము లేదు, అనగా దానిని విడువరాదు) అను న్యాయము 
వలన లభించుచున్నదని కొందరు చెప్పిరి. వారి యాశయమును జూపుచున్నాడు. bi 
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[65 
లో తావతార్హస్య సిద్దత్వా దేకత్వస్యా వ్యతిక్రమమ్ | 

కేచి దిచ్చన్సి నత్వ(త సంఖ్యాబ్లత్వేన గృహ్యతే ॥ 65 

A. తావతా = అంత పరిమితికల అనగా ఏకత్వ సంఖ్యకల పశువుచే, అర్థస్య = (పయోజ 
౮ లో వ ఖా లె 7 ల 3 నము అనగా యాగ క్రియ, సిద్ధత్వాత్ = సంపూర్ణ ముగ జరుగుటవలన, కేచిత్ = కొంతమంది 

విమర్శకులు, ఏకత్యస్య = ఏకత్వ సంఖ్యకు, అవ్యతి కమమ్ = అత్యాగమును అనగా విడువ 
కుండుటను, ఇచ్చ న్తి = అంగీకరించుచున్నారు. 

(ప్రత్యయము సంస్కా_రార్థ మే, “పశునా అను పదము పశువునందు సంఖ్యా 
సామాన్యమును బోధించును, కాని ద్విత్వము బహుత్వము మున్నగు అనేకత్యమునకు ఏకత్వమే 
మూలకారణము. అది లేనిది ద్విత్వాదికముండనేరదు, కనుక (పాథమికమగు ఏకత్వమును 
విడనాడుటలో కారణము లేనందున దానిని [గపాంపవలెను. ఏకత్వముతో గూడిన పజవు 
యాగ సాధనమగుచునే యున్నది. అందుచే రెండవ పశువును (గ్రహించుట వ్యర్లము. పె 
యు క్రిచే ఏకత్వము విడువబడక (గహింపబడుచున్న ది, | 1 

B. అత = పశునా యజేత అను వాక్యమున, సంఖ్యా = తృతీయా విభ క్త్వర్థమగు ఏకత్వ 
సంఖ్య, అజ్జత్వెన = యాగమునకు అంగముగా, న గృహ్యతే = (గహింపబడదు. 

64 వ శ్లోకమున లాఘవము యుక్తిగా జూపబడినది. ఇచట ఒక న్యాయము 
యుక్తిగా జూపబడినది. 

11651 

అనతారిత___ 1. లాఘవము 2. _(పథమాతి[కమణే కారణా భావము, అను రెండు యుక్తులనుబట్టి “పశునా యజేత” అను స్థలమున [పత్యయార్థమగు ఏకత్వ సంఖ్య వివక్షిత 
మగునని నిరూపింపబడినది. 

అథ్రెన ద్వితీయమ్, తృతీయమ్, అనెడి పదముల పయోగమనే లింగ మువలన 
ఏకశ్వ సంఖ్య వివక్షితమగు చున్న దనెడి 56 వ శ్లోకమున జూపబడిన సిద్దాంత మసంగత మే థు కావలెను. ఆ సిద్ధాంతమును దూరము చేసినను _పకృతమగు యు క్తిచే సంఖ్యా వివక్ష 
సిద్ధించుచున్నది కదా : అను (పశ్నకు సమాధానము చెప్పుచున్నాడు. 

శ్లో॥ ద్వితీయాదిషు యల్లి జము క్షం న్యాయానువాది తత్ | 
న సంఖ్యాసాధనత్వేన జాతివ_క్రేన గమ్యతే ॥ 66 

ద్వితీయాధిషు జా ద్వితీయ మున్నగు పదములతో గూడిన *మంతములయందు, యత్ =వ, 
లిజ్ఞమ్ = లింగమో, అనగా ద్వితీయమ్, తృతీయమ్, అసి చెప్పుట వలన పశునా యజేత 

వు ‘a 
+3 

a 
కి 

ఉర ద్వితీయమ్ (ఉక్ట్య మనెడి [కతువున రెండవ పశువును (గహీంవవలెను) ఐన్గం వృశ్నిం తృతీయం పోడశళిని” (పోడశి కొతువున తెల్లని మూడవ వశళువును [గ్రహింప వలెను) 

భా గా 

67] 
అనుచోట పశువు ఒక్కటియే అను లింగమో, తత్ = ఆ లింగము, న్యాయానువాది = పె 
చూపబడిన రెండు న్యాయములకు అనువాదరూపమే. నూతనముగా అర్థనిర్ణాయకము కాదని 
భావము. 

లాఘవము |పథమాతిక్రమమున కారణాభావము అను న్యాయములవలన లభించిన 
అర్థమును వ్య క్షపరచునదే ఆ లింగము. అంతియేకాని అది వేరుగా అర్థమును నిర్ణయించు 

[ప్రమాణము కాదు. 

ఏలయన, తేన = ఆ న్యాయద్య్వ్య్వయముచేత, జాతివత్ == పశుత్వజాతివలె, సంఖ్యా 

= ఏకత్వ సంఖ్య, సాధనత్వేన = యాగమునకు అంగముగా, నూ గమ్యతే = శోబ్రముచే 

బోధింపబడ లేదు. 

(పత్యయార్థమగు ఏకత్వ సంఖ్య వివక్షితము కాకున్నను పై రెండు న్యాయములచే 
తమ సంఖ్య తెలియబడుచున్నది, అందుచే నది శాబ్దము కానేరదు. 

జాతి యట్టిది కాదు. అది శబ్ద్బముచేతనే యాగాంగముగా తెలియబడుచున్నది. 

కాక, తేన = ద్వితీయ, తృతీయ అను లింగముచే, జాతివత్ = జాతివలె, సంఖ్యా 
= సంఖ్య, సాధనత్వేన = యాగాంగముగా, న + గమ్యతే = తెలియబడదు. 

న్యాయముల వలననే |పకృతార్థము లభించుచున్నందున, ఆ లింగము కూడ 
సంఖ్య యాగాంగమని నిర్ణయింపజాలదు. ' 

జొతివత్ అనునది వ్యతిరేక దృష్టాంతము జాతి యాగమున కంగమగునట్టు 

సంఖ్య యాగమున కంగము కానేరదని యర్థము. 11661 

అవతారిక. 60వ శోకము నుంచి ఏడు శ్రోకములచే యు క్రివలననే సంఖ్య 

వివక్షితమగునని కొందరి మతము చూపబడినది. ఇది మాాతము (భర్తృహరికి) సమ్మతము 

కాదు. కనుకనే 65 వ శ్లోకమున 'కేచిదిచ్చన్తి” అని పరమతముగానే చూపబడినది. 

పై యభిపాయముతో 67, 68 శ్లోకములచే తన సిద్ధాంతమును వ్య క్షపరచు 
చున్నాడు. 

లో అన్వయ వ్యతి రేకాభ్యాం సం థ్యాభ్యుపగ మే సతి । 

యుక్తం యత్సాధనత్వం స్యాన్నత్వన్యార్థోపలక్షణమ్ i 67 

(విభ క్తి [పత్యయనస్య) విభ క్రి (పత్యయమునకు, అనగా పశునా అనుచోట నా అను తృతీ 

యెక వచనమునకు. అన్వయ వ్యతి రేఖాభ్యామ్ = అన్వయ వ్యతిరేక ములచె, సంథ్యాభ్యుప 

* తత్స శ్వ తత్స_త్వమ్ అన్వయః, (అదియుండగా ఆది యుండట అన్వయము ? ఘట 
శబమును వినగా కడవ అన. అర్థము తెలియుట అన్వయము, “తదథా వేతదభావః” (ఆది లేనిచో 
౧ 

అది లేకుండుట వ్యతిరేకము) ఘటళపద్దము వినబడకున్న కడవ అను అర్ధము శెలియకుండుట 
వ్యతి రేక ము. 
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ల 
68 గమే ఇ సంఖ్యను బోధించుట, సతి = కలుగుచుండగా, సాధవత్యమ్ + (ఇతి) + యక్ యాగమునకు అంగమగుట అనునది యేదో (తత్ ఏవ) ఇ అదియే, యకమ్ జయుక మైనది, స్వాత్ ఇ కాగలదు. గ్ క్ 

అనా?రోప = ప 
కానేరదు. §§ పలక్షణమ్ = మరియొక అర్థమునకు ఉపలక్షణమగుట, న-౧తు ఇ 

పళుశబ్దము పశుత్యజాతిని బోధించునని అన్వయవ్యతిరేకములచే.  నిర్లయింప 
| 

వ వచ్చును, అపై, యా తృతీయా విభ క్రికి ఏకత్య సంఖ్య యర్థమని అన్యయ వ్యతిరేకముల 
వలన తెలియబడగలదు. వీకవచనము వినబడునరికి ఎకత్వ సంఖ్య భాసించును. పశుభ్యామ్ పశుభిః అనుచోట ఏకవచనము వినబడనందున ఏకత్వము భాసింపదు. | 

కాగా “పథునా' అను పదము వలన పశుత్వజాతి ఏకత్వ సంఖ్య శబతః లభించు 
2 చుండగా, ఆ రెంటిలో జాతి యాగాంగమనియు ఏకత్వ సంఖ్య యాగాంగము కాదనియు 

చెప్పుట సరసము కాదు, రెండు కూడ శ బముయొక్క_ బలముచే లభించుచున్నవి గదా: 

అట్టుకాక (ప్రత్యయము _వకృతికి సాహాయ్యముగా చేర్చబడినది, దానికి వేరు అర్థము లేదు, అవి చెప్పుట యుక్తము కాదు. 16711 
అభోతారిక._ పై శోక ముయొక్ళ_ అర్థమునే బలపరచుచున్నాడు. 

శో, సాధనత్వే పదార్థస్య సామర్థ్యం నప్రహీయతే | 
సంఖ్యా వ్యాపారధర్మో ఒత స్తేన లిన గమ్యతే i 68 

పదార్థన్య = పదముయొక్క_ అఆర్థమునకు, అనగా పవనా అనే పదముచే బోధింపబడిన పశుతంజాతి వీకతంన సంప వ శ | త్వసంఖ్య అనెడి సంపూర్ణమగు అర్థమునకు, సాధనత్వే = యాగాంగత్వము లుగగా, (పదన్య) = పశునా అను పదముయొక్క, సామర్ధ్యమ్ = సామర్ధ్యము అనగా శ క్రి 
న పహీయతే = 

థి థి = -[ పవాయత = విడువబడదు. 

[పత్యయార్థమగు సంఖ్య యాగమున కంగము కాకున్న దాని శక్తి విడువబడినదే కావలెను, అట్టు విడచుటకు తగిన కారణము కానరాదు. 

అంతః = ఈ కారణము వలన అనగా పదముచే బోధింపబడిన అర్థ ములన్ని యు యాగాంగములగుట వలన, సంఖ్యా = ఏకత్వ సంఖ్య, వ్యాపార భః = [కియయొక్క ధర్మము (ఇతి) = అని, తేన + లిజేన = సామర్థ్యమనే ఆ లింగముచే, గమ్యతే ఇ తెలియ 
బడుచున్నది. 

కాక తేన _ లిజేన జ ద్వితీయమ్, తృతీయమ్. అను పదముల (పయోగమనేెడి ఆ లింగముచే, తెలియబడుచున్నది. 

అట్టి లింగము అనగా చిహ్నము హేతువు ఉన్నచో నచట సంఖ్య వివక్షితమగును. 

నముద్దేశథము 57 పదకొండము 
701 
కాగా అట్టి లింగము లేనిచో సంఖ్య వివక్షితము కానేరదని స్పష్టమగుచున్నది. ఉదా॥ [గహం 

సమార్షి. 

కాగా ఈ శ్లోకము యొక్క ఊ త్తరార్థమునకు సంఖ్యాఒవ్యాపార ధర్మః, అని 

అకార (పశ్తేషము చూపి రెండవ యర్థము కూడ చెప్పవలెను. 
టు 

లాఘవము మున్నగు యు కులవలన పై యర్థము లభింపదు. 

67, 66 శ్లాకములు “అన్య తావిహితస్యైవి అను 57వ శోకము యొక. 

యర్లమునే నిర్ల్ణయించుచున్న వి. ఇదియే భ ర్భృహరి యొక్క సిద్దాంతము. 168 
థి ణు ఆతి థి 

అవతారిక -- “[గహం సమ్మార్షి' అను వాక్యమున సమ్మార్థనము [ప్రధానము 
రు 

ఆయినను [పయోజనమును బట్టి గహములు [పధానములు. అందుచే ఉత్పత్తి వాక్యమును 

పురస్కరించుకొని ఏకత్వ సంఖ్య వివక్షితముకాదని 58, 59 శ్లోకములలో చూపబడినది. 

ఇప్పుడు శబ్బ్దమువలన గూడ (గ్రహములకు |ప్రాధాన్యమున్నదని 70వ క్లోకముచే 
చెప్పదలచి, ముందుగా ఒక న్యాయమును జూపుచున్నాడు. 

ళో అపూర్యస్య విధేయత్వా (త్పాధాన్యమవసియతే | 

విహితస్య పరార్టత్వా చ్చేషభావః (ప్రతీయశే ॥ 69 

A. అపూర్వస్య జ మరియొక దానివలన తెలియబడని యర్థమునకు, _ విధేయత్యాత్ = 

కొ త్రగా బోధింపబడుటవలన, |ప్రాధాన్యమ్ = ముఖ్యత్వము, అవసీయతే = నిశ్చయింపబడు 

చున్నది. 

మరియొక వాక్యముచే విధింపబడని యర్థ మును నూతనముగా విధించినచో ఆ 

యర్థము (ప్రధానమని తెలియనగును, అట్టి స్థితిలో _ప్రత్యయార్థమగు సంఖ్య వివక్షితము 

కాగలదు. ఇందుల కుదాహరణము “పకునాయజేతి' అనునది కాగలదు. 

వ్, విహితస్య = మరియొక వాక్యముచే విధింపబడిన ఆర్థమునకు, పరార్థత్వాత్ = ఇతర 

వస్తువునకు ఉపకరించుటవలన అనగా అనువాదమగుట వలన, శేషభావః = శషత్యము 

అనగా అ|పాధాన్యము, [పతీయతే = తెలియబడుచున్నది. 

మరియొక వాక్యముచే విధింపబడిన అర్థమును మరల విధించిన అది అన్యార్థమని 

తెలియబడుటచే నది య|పధానమగును.. అట్టి చోటులయందున్న సంఖ్య వివక్షితము కాదు. 

ఇందుల కుదాహరణము “|గహం సమ్మార్షి” అనునది కాగలదు. Per: 
పి 

అవతారిక 69 వ శ్లోకము యొక్క. యర్గమును |ప్రకృతమున సమన్వయ 
పరచుచున్నాడు. 

ల్లో; సమ్మార్షస్య విధేయత్వా దన్యత విహితే (గహే। 

విధివాక్యే (శుతా సంఖ్యా లక్షణాయాం న వాధ్యతే 11 70 



వాక్యప దీయము వరి జాతి 

వ. 
71 అన్వ త = మరియొక వాక్యమున, అనగా '“_ప్రాజాపత్యా నవ్య్శహాఃి' (వడాపతి 

దేవతగా గల తొమ్మిది (గ్రహములు) మున్నగు వాక్యములయందు, (గహే = [గహము 
అనగా సోమరనము పోయుటకు ఉపయోగపడెడి పాతలు, విహితే = విధింపబడియుండగా 
అనగా అచటనే నూతనముగా బోధింపబడి యుండగా, ఆ కారణము వలన, సమారన? _ 
పరిశు[భత, విధేయత్యాత్ = ఏధింపబడుట వలన “గ్రహం సమ్మార్షి' అను వాక్యమున 
(గ్రహమును ఉద్దేశించి సమ్మార్థనము విధింపబడుట వలన, _ విధివాక్తేఎ “ప్రాజాపత్యా నవ 
గవ కి మున్నగు ఉత్పత్తి వాక్యమున, [శుతా = వినబడుచున్న నవ, దశ మున్నగు కబము 
లచె బోధింపబడుచున్న, సంఖ్యా = నవత్వ, దశత్వ సంఖ్య, న - బాధ్యతే = బాధింపబడ దు. [పాజాపత్యాః నవ్యగహాః అను రీతిని ఉత్ప త్తి వాక్యమున [గహములు [ప్రధానముగా చెప్ప 
బడినవి, [గహాం సమ్యార్థి అను వాక్యమున సమ్మార్థనము [పధానముగా చెప్పబడినది. 
ఉత్ప త్తి వాక్యమున ఏ [గహములు చెప్పబడినవో, అవియే బుదిలో నుండుటచే అనువాద 
వాక్యమున గూడ ఆవియే స్వికరింపబడుచున్న వి. గ 

కాబట్టి ఉత్పత్తి వాక్యమున నవ, దశ ఆను రిీత్రిని సంఖ్యా విశేషము చెప్పబడి నందున దానికి అవిరోధముగా అనువాద వాక్యమున [గహసామాన్యమే |గహింపబడును 
విభక్తి [ప్రత్యయము సంస్కా_రార్లమే చేర్చుబడినది. థె 

8 ళ అల అల్ల క్ 58, 59 క్లికములలో [గహం సమ్మార్షి అను వాక్యమున సమ్మార్థనమునకు 
WE (వాధాన్యమున్నను [గహములకు అర్ధ్థ్మపాధాన్యము చూపబడినది. ఈ శ్లోకమున [గహ 
ములకు ఉత్పత్తి వాక్యమున కాబ్ద పాధాన్యము కలదని చూపబడినది, 55, 59 కోకముల కంటె 70 శ్లోకమున కిదియే విశేషము. లం || 

అవతారిక. “పథునా యజేత' అను వాక్యమున గూడ యాగము |ప్రధానము వశువు అ(పధానము అని చెప్పవలెను. కాగా అ|పధానమగు పళువునకు విశేషణమగు ఏకత్వ 
సంఖ్య అవివక్షితమే కావలెను అను (ప్రశ్నకు సమాధానము చెప్పుచున్నాడు 

శో విధివాక్యా న్తరే సంఖ్యా పళోర్నా స్ర్తి విరోధినీ | 

తస్మాత్సగుణ ఎవాసొ సహైక త్వేన గమ్యతే ॥ 71 

విధివాక్యా న్తరే = విధాయకమగు మరియొక వాక్యమున్క విరోధిసీ = ఏకత్వ సంఖ్యకు విరుద 
మగు, సంఖ్యా కా సంఖ్య, న=[ అసి = లేదు. + 

“ “గహం సమ్మార్షి అను వాక్యమున ఏకత్వ సంఖ్య [గహమునందు భాసించు 
చున్నది. దానికి విరుద్ధముగా నవ, దళ అను శబ్దములచే నవత్వ, దశత్వ సంఖ్యలు [గహ 
ములయందు ఉత్పత్తి వొక్యమున కనిపించుచున్నవి. 

ఆ ౦తిగా, పళునా యజేత .అను వాక్యమున విరుద్ధ సంఖ్య కానరాదు. “పనా” 

a 

సముద్దేశము 59 పదకాండము 

అను పదము పకువునందు ఏకత్వము భాసించుచున్నది. దానికి విరుద్ధముగా మరియొక 

సంఖ్య పశువునందు శ బ్రముచె టోధింపబడి యుండలేదు. చ 

తస్మాత్ = అందువలన, ఆసౌ = ఈ పశువు, సగుణః 4 ఏవ = పుం సము, 

పశుత్వము అనెడి గుణములతో గూడినదే, ఏకత్వేన + సహ = ఏకత్వ సంఖ్యతో గూడ, 
గమ్మతే = యాగాంగముగా తెలియబడుచున్నది. 

'“పశునా అను పదము పశుత్యము, పుం స్యముకల వ్యక్తిని బోధించును. అందుచే 

మగ పశువును ఉపయోగించియే యాగము చేయవలెను. త్రీ పశువు యాగమున నుపయోగింప 

రాదు. అక (పత్యయార్థమగు ఏకత్వ సంఖ్యయు పజవునకు విశేషణమగుటచే అదియు 

యాగాంగము కాగలదు. 11/11! 

అవతారిక. 50వ క్లోకమునుండి ఇంతవరకు వ] శ్లోకములలో సంఖ్య వివక్ష 

తమా? కాదా? అని విచారింపబడినడి. 

ఇచట నుండి రి0వ శ్లోకము చివరి వరకు 9 శ్లోకములలో వ్య క్రియందున్న 

తెలుపు, ఎరుపు మున్నగు గుణము; పశుత్వము, అజత్వము మున్నగు జాతి; వివక్షితమగునా ? 

వివక్నితము కాదా ? అని విచారించుచున్నాడు. 

శో నిజ్జాత (దవ్యసంబన్దేయః కర్మణ్యుపదిళ్యతే | 

గుణ_స్తేనార్థితా తస్య (ద్ర వ్యేణేవ (పతీయతే i 72 

నిర్జాత దవ్యసంబన్లే = స్పష్టముగాతెలియబ డిన దవ్యముయొక,_సంబంధముక ల, కర్మణి ఇ 

యాగము మున్నగు |కియయందు, య్య ఆ ఏ, గుణః = గుణము అనగా. తెలుపు నలుపు 
ఎరుపు మున్నగు గుణము, తేనకా ఆ గుణముతో, ద్రవ్యేణ - ఇవ = |ద్రవ్యముతోవలె, 

తస్య = ఆ |కియకు, ఆర్థితా = ఆకాంక్క [పతీయతే = తెలియబడుచున్నది, శబ్దముచే బోధింప 

బడుచున్నది. 

“వాయవ్యం శ్యేతం పశుమాలభేత” అని వేదవాక్యము కలదు. వాయువు దేవతగా 

గలిగినట్టియు తెల్లని పశువును అనగా మేకను స్పృశింపవలెను, కాక చంపవలెనని దాని 

యర్థము. అట్రై ““గామభ్యాజ శుక్టామ్” అని మరియొక వాక్యము కలదు. (తెల్టని ఆవును 

బంధింపవలెను) ఆలంభకము, బంధనము అనునవి |క్రియలు. వానిలో మేక, ఆవు [దవ్యములుగా 

స్పష్టముగా జెప్పబడినవి. ఆ |ద్రవ్యములతోపాటు ఆ [క్రియలకు (తెలుపు అను గుణముతో 
గూడ సంబంధము చెప్పబడినది. అందుచే [కియకు [దవ్యముతో సంబంధము నియతమగు 

నట్లు గుణముతోగూడ సంబంధము నియతమే. ఆలభేత, అని ఆలంభన్నక్రియ వినుసరికి 
కమ్ ? అని (దెనిని) ఆకాంక్ష కలిగినట్టు, కింగుణకమ్ ? (ఏ గుణము కల దానిని) అనియు 

ఆకాంక్ష కలుగును. [దవ్యమునకువలె గుణమునకు కూడ యాగాది [క్రియలలో [ప్రాముఖ్యము 
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కాన్సించుచున్న ది. విశేషమేమనగా___ ముందుగా ద్రవ్యము, తరువాత గుణము ఆకాంక్షిత 
మగును. [క్రియతో సాక్షాత్సంబంధము [దవ్యమునకే కదా ! యాగాది క్రియలు పూరి 
చెందవలెనన్న శాస్త్రవిపితమగు [ద్రవ్యము గుణము రెండు అపేక్షితములే. 

గవాచి పదములు శ క్రిచే [ద్రవ్యబోధకము అనెడి సిద్ధాంతము న్నాశయించి యో 
శోకము చెప్పబడినది, పె శబ్దములు జాతి బోధకములనెడి సిద్ధాంతము నాశ్రయించి 77వ 
శోకము చెప్పబడుచున్నది. 

గుణ [దవ్యముల రెంటికి [క్రియతో సంబంధము (శాతమే. అనగా శబసామర్ల్యము 
టి వలన కలుగునదియే యని యీ శ్లోకముయొక్క_ తాత్పర్యము. 1791 

అవతారిక వాక్యార్థ నిర్భ్ణయమునకై గుణ దవ్యములకు కల పరస్పర 
సంబంధమును చూపుచున్నాడు, 

శో కశ్చి దేవగుణో ద్రమ్యే యథాసామర్థ్యలక్షణః 1 

ఆధారోఒపిగుణనై కవనం (పా_స్సామర్థ్యలకణః || 78 

[దవే = దవ్యమునందు, కళ్ళిత్ - ఏవ __ గుణః = ఏదో ఒక గుణము, సామర్థ్య లక్షణః య 
థె = సామర్ధ్యము చిహ్నముగాకలదై, అనగా గుణములేని దవ్య ముండనేరదు అనెడి అను 

పప త్తి మూలముగా కలదై, యథా= ఏ రీతిగా, (ఆ స్తీ) = ఉన్నదో, గుణములేని ద్రవ్య ముండుట యసంభవము కనుక (ద్రవ్యమనుసరికి దానియందు ఏదో గుణము తప్పక యండ గలదని యెట్లు తెలియబడుచున్నదో యని భావము. 
ఏవమ్ = అర్టే, గుణస్య = గుణమునకు ఆధార; + అపి = ఆశయము కూడ, 

సామర్థ్య లక్షణః = సామర్థ్యము చిహ్నముగా గలదియే. అనగా ఆధారములేనిది గుణము 
ఊండనేరదనెడి అనుపపత్రిని మూలముగా జేసికొనినదై, ప్రాప్తః ఆ |పతీతి విషయమగు 
చున్నది. అనగా తెలియబడుచున్నది. ఎరుపు, తెలుపు మున్నగు గుణములు ఒక ద్రవ్యమును 
ఆధారముగా జేసీకొనియే యుండును, అది వాని స్వభావము. కాగా గుణము ఆను నరికి 
దానికి ఏదో ఒక ఆధారమగు [ద్రవ్యము తప్పక యుండునని తెలియబడుచున్న దని భావము. 

ఉపపన్న ము కాని యర్థమునకు ఉపపత్తిని కలిగించెడి అర్థ మును కల్పించుట 
సామర్థ్యమనబడును. దీనినే అర్థావ త్తి పమాణమందురు. అర్థ స్య = ఉపపాదకమగు అర్థము 
నకు, ఆప త్రిః = కల్పన an ఆర్థాప త్తి. ఇది స్వతం[తమగు [ప్రమాణమని శాబ్దికులు తలంతురు. 

గుణములేని (ద్రవ్య ముండనేరదు కనుక ద్రవ్యమునకు ఏదో గుణమున్న దనియు, 
ఆధారములేనిది గుణములుండనేరవు కనక వానికి ఆధారముగా ద్రవ్యమున్న దనియు చెప్ప 
నక్క_ర లేకుండగనే తెలియబడగలదు. 

ఆ గుణము తెలుషు, నలుపు అనిగాని, ఆ దవ్యము ఆవు, మేక అనిగాని విశేష 

నముద్దేశథము 61 పదకొండము 
74] 
రూపమున జ్ఞాతము కాకపోవచ్చును. కనుకనే క్లోకమున-కళ్చిత్, ఏవ, అని చెప్పబడినది. 
ఆ (ద్రవ్యము ఏ జాతికి చెందినది, అనియు గూడ తెలియనక్క_రలేదు. కాబట్టి జాతిని అపే 

కింపకయే గుణ్యదవ్యములు పరస్పరాపేక్ష కలిగియుండును. వానికి ఆధారాధేయ భావము 
నియతము. 

అవి ఒకదానిని ఒకటి విడువకయే యుండుటచే వానికి సమవాయము సంబంధ 

ముగా తార్కికులచే నంగిక రింపబడుచున్నది. 178 

అవతారిక గుణ[దవ్యములకు పరస్పరాకాంకామూ లమున సామాన్య రూప 

ముగా అధారాధేయభావము లభించునని 7కి వ క్లోకమున జూపి, ఆ రెంటికి వాక్యార్థమునగల 
సంబంధమును |పదర్శించుచున్నాడు. 

శో తయోను పృథగరి త్వే సంబనోయః (పతీయతే ] 
గా ఆని థి ధి 

న తస్మిన్ను పఘాతో=౬ స్తి కల్ప మన్య(త చ్నాశుతమ్ ॥ 74 

పృథక్ = పరస్పరము, అర్థిత్వే = పై చెప్పిన పకారము గుణదవ్యములకు ఆకాంక్షకలుగగ, 

తయోః ? తు = వానికే అనగా శబ్బముచే బోధింపబడిన ఏకవాక్యోపా త్రములగు ఆ గుణ 

ద్రవ్యముల కే, యః = ఏ, సంబన్ధః = సమన్వయము, |పతీయతే = తెలియబడుచున్న దో, 

తస్మిన్ = అ సమన్వయమునందు, ఉపఘాతః = బాధ, న -అస్తీ= లేదు. 

'శ్వేతం ఛాగమాలభేతి అను ఒకే వాక్యమున తెలుపు అను గుణము, మేక అను 
దవ్యము రెండు బోధింపబడుచున్న వి. వానికి పరస్పరము ఆకాంక్షయున్నది. కాబట్టి వానికి 

పరస్పరము అన్వయము చూపవలెను. తెల్లని మేకతో యాగము చేయవలెనని వాక్యార్థము 
లభించును. మేక [ద్రవ్యము కనుక దానియందు తెలుపనే గుణముండ వచ్చును, తెలుపు అనునది 

గుణము కనుక దానికి మేక ఆధారము కాగలదు. ఇట్లు సమన్వయము చేయుటలో బాధ 

యేమియు లేదు, 

కాబట్టి గుణమును దవ్యమును రెంటిని (గహించి సమన్వయము చేయవలెను. ఒక 

దానిని గూడ విడువనక్కరలేదు. 

అన్యత _ చ = విడుచుటకు కారణమున్న ప్పుడే, ఆ|శుతమ్ = శబ్దమువలన 

లభింపనిది, కల్ప్యమ్ = కల్పింపతగినది యగును, 

శబ్దముచే బోధింపబడిన యర్థములలో ఏదో ఒక దానిని విడువవలసిన పరిస్థితి 

కలిగినపుడు, ఆ వాక్యమున శబ్దముచె లభింపని యర్థమును కల్పించి సమన్వయము చేయ 

వలెను. |పకృతము దేనిని గూడ విడువవలసిన పరిస్థితిలేనందున శబ్బముచే లభించిన అర్థము 

లను పురస్కరించుకొని సమన్వయము జరుగుచున్న ందున అర్భాంతర కల్పన చేయనక్క్లర 

లేదు. 
నక న కక కు త సాం ఆ 
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బీశౌఖెంకళయు... ఇచట కల్ప్యమన్యన్న చా శుతమ్' అను పాఠాంతరము కలదు. 

అ[శుతమ్ = శబ్దముచే అభింపని, అన్వత్ = మదియొక పదారమును, న ఆ చ ఆఫ థి 
క ల్చ్యమ్ = కల్సింప నక్క_రలేదు, 

శోబముచే లభించిన ఆర్థములలో ఏదో ఒక దానిని విడచుటలో కారణము కానరా 
నందున శబ్దబోధ్యములగు గుణ[దవ్యములకు రెంటికి పరస్పరము అన్వయము సంభవించు 
చున్నందున ఆఅ(పకృత కల్పన చేయనక్క_రలేదు 

ఈ పాఠమును ఆ| శయించియే హేలారాజు వ్యాభ్యానించెను || "4|| 

అవతారిక. కారకములకు కియతో నన్యయము చెప్పవలెను. ఆలభేత, అను 
పదము ఆలంభన క్రియను బోధించును. క్వెతగుణము, ఛాగ|[ద్రవ్యము రెండు ఆ (కియలో 
కారకములగును. కాగా ఆ రెంటికి ప రస్పరము అన్వయము చేయక వానికి వేరువేరుగా 
కియాన్యయము చూపవలెను. “శేతమాలభేత, ఛాగమాలభేత”. 
స్పష్టముగా నున్నందున వాక్య భేదమనే దోషము 

ధానము చెప్పుచున్నాడు. 

కాగా రెండు వాక్యములు 

(పస క్తమగుచున్నది అను _(పశ్నకు సమా 

శో కీయయా యోఒభిసం బన్లః స్మకుతిప్రాపిత స్తయోః | 

ఆయా శయిణోర్వాక్యాన్నియ మ_న్స్వవతిష్టకే ॥ 75 

తయోః = ఆ గుణ [దవ్యములకు, [కియయా = ఆలంభనము మున్నగు |కియతో, యః = వీ, 
అభిసంబన్థః = అన్వయమో, సః ఇ ఆ సంబంధము, (శుతిపాపితః = కారకవిభ కిరూపమగు 
(శుతి అను [పమాణముచే పొందింపబడు చున్నది, అనగా బోధింపబడుచున్న ది. 

ఒకే వాక్యమున [గహింపబడిన గుణ (దవ్యములకు క్రియతో అన్వయము “(శతి 
అను [పమాణము వలన కలుగుచున్నది. 

ఇచట “| కియాయాం యో౭భిసంబన్థు స 
(శుత్యా పాపిత సయోః”' 

అను పాఠ్రాంతరము కలదు. అర్థములో భేదము కానరాదు. 

ఆశ్రయాశయిణోః = ఆ[శయమునకు ఆశ్రయించిన దానికి అనగా ఆ|శయమగు దవ్యమునకు ఆశ్రయించియన్న గుణమునకును, _నియమః --ఈ = నియమము మాత్రము 
అనగా మేక తెల్లనిదే. ఆ తెల్లనిది మకయే, మేక నల్దగాగాని, పచ్చగాగాని, ఎఆగాగాని 
లస 

అ 

యుండరాదు, తెల్లనిది గొజ్జగాని, గుజ్జముగాని కాకూడదు అను నియమము, 
వాక్యరూపమగు |పమాణమువలన, అవతిష్ట్థతే = కలుగుచున్నది. 

వాక్యాత్ = 

సముద్దేశము 63 - “పదకొండము 

సమధివ్యాహారరూపమగు వాక్యమనెడి* పమాణమువలన గుణ దవ్యములకు 

పరస్పర సంబంధము, ఇతర వ్యావృ త్తియు కలుగును . 175 

అవతారిక___ జాతి, గుణము రెండు శబ్దబోధ్యములే కనుక ఆ రెండు కూడ 

(శుతి, వాక్యము అను రెండు [ప్రమాణములచే కియాంగములు, పరస్పరము అన్వితములు 

కొగలవని యింతవరకు నిరూపింపబడినది. 

దానిపై ఒక [ప్రశ్న కలుగుచున్నది... తెల్లని మేకను ఉపయోగించి యాగము 

చేయవలెనని తతి చెప్పుచున్నది అచట మేక ఆను [దవ్యము తెలుపు అను గుణము రెండు 

ముఖ్యములే యగుచున్నవి. 

కాని తెల్లని మేక లభింపనిచో యాగమున ఏది ద్రవ్యము కాగలదు? నల్లని 

మెకను ఉపయోగింపవలెనా ? కాక తెల్లని గొత్టైను ఉపయోగింపవలెనా ? ఏదో [దవ్యమును 

(గ్రహించి యాగము చెయక తప్పదుకదా ! దీనికి జాతీశ క్తి వాదమున 77వ క్లోకమున 

సమాధానము చెప్పుచు, ద్రవ్య వాదమున ఈ దోషము దుర్వారమేయని నిర్ణయించుచున్నాడు. 

శో తత్ర (దవ్యగుణాభా వే (పత్యేకం స్యాద్వికల్పనమ్ । 

(శుతి (పాపోపి సంబన్లోబలవాన్ వాక్యలక్షణాత్ ॥ 76 

గ |దవ్య గుణాభావే = (ద్రవ్యము, గుణము రెండు లేనపుడు అనగా తెల్లని మేక లభింప 

నపుడు, తత = ఆ రెంటియందు, పత్యేకమ్ = వేరువేరుగా, విక ల్పనమ్ = వికల్పము, 

అనగా దవ్యమునుగాని గుణమునుగాని [గహింపవచ్చుననెడి వికల్పము, స్యాత్ = కలుగు 
చున్నది. 

తెల్పని మేకతో యాగము చేయుమని [శుతి చెప్పుచున్నది. అట్టి మేక దొరకనిచో 
తెల్లని గొత్జెనుగాని, వలని మేకనుగాని (గహించి యాగము చేయవచ్చునని భావము లభించు 
చున్నది. 

5. *“శ్యేతం ఛాగమాలభేత' అను ఒకే వాక్యమున [దవ్య గుణములు [గహింపబడియున్నం 

దున ఆ రెంటికి సంబంధము కలుగుచుండగా వానికి వికల్ప [పస క్తి యెట్టు అను [ప్రశ్నకు 
సమాధానము చెప్పుచున్నాడు. |శుతి|ప్రా ప్రః = శుతియనే పమాణమువలన లభించిన, 

సంబన్ధః = సంబంధము, వాక్యలక్షణాత్ = వాక్యరూపమగు అనగా వాక్యమనే [ప్రమాణము 

వలన కలిగెడి సంబంధము కంటె, బలవాన్ + హి = బలవంతమైనది కదా! 

ద్రవ్య గుణములకు కియతో సంబంధము శుతివలన లభించును, శ్వేతమ్ 

ఛాగమ్ అను ద్వితీయా యుతి, తిజ్ విభ క్తి |శుతి, ఇందు కారణము. 

* పూర్వమీమాంసా శాస్త్రమున వాక్యార్థనిక్ణయమునకు 1. (శుతి, 2. లింగము. 

తి. వాక్యము, 4. [పకరణము, ర్. స్థానము, 6. నమాఖ్య అను రీతిని ఆరు (పమాణములను 

ఆ[శయించిరి., 

రల నాకా కోక వ దం దారాల దావరా నానన కలదా దానిల దయా యుంనాతారరాశదాంం భెవకుబుతల కలా 

mn ల ర ల నాలాల ానతా్యనాటాలనాలా లతా రకు టా చన లలల లల నటం ల అలు ల అలలను జక జనా జం ముం వలలు అల 

ఏసయ్య వాకు రతం స్తు 



వాక్యపదీయము 64 జాతి 

[77 
దవ్య గుణములు ఒక వాక మున పదబోధ్యములగుటచే వానికి సంబంధము 

వాక్య మూలకము. అంతకు తప్ప వానికి సంబంధము నిర్ణయించునది మరియొకటి లేదు. 

వాక్య [పమాణముకంచె శుతి (ప్రమాణము [పబలము. ఇది *మీమాంసకుల 
నిర్ణయము. కాబట్టి శుతినిబట్టి చూడగా పై వికల్న్వము పస క్రమగుచున్నది. అట్టితరి |పతినిధి 
నియమము కలుగదు. ఈ యంశమును గు రింపవలను, 

దవ్యము శబ్దముచే బోధింపబడుననెడి వ్యాడి మహర్షియొక్క మతమును దూషిం 
చుటకై డ్య శోకము వాయబడినది. [దవ్యవాదమున [దవ్యగుణములు సమకక్షములు కనుక 
పె రీతిని వికల్పము (పస క్రమగుచున్న దది. వికల్పము శాస్త్ర సమ్మతము కాదు. తెల్లని మేక 
దొరకనిచో ఎరుపో నలుపో రంగుకల మేకనే ఉపయోగింపవలెను, అంతియేకాని గొతె 
గాని మరియొక తెల్టని వస్తువునుగాని ఉపయోగింపరాదని శాస్త్రనిర్ణయము. ఆ నిరయమునకు 
[ద్రవ్యవాదమున భంగము వాటిల్డును, | 

కాబట్టి ఆ వాదము యుక్తము కాదు. nal 

అవతారిక. వై శ్లోకమున [ద్రవ్యవాదమున దోషము దుర్వారము కనుక అది 
అయుక్రమని నిరూపించి జాతి శ క్రివాదమున సమాధానము చెప్పుచున్నాడు. 

ఛో; యదాతు జాతిః శ కరా కయాం (పత్యుపదిశ్యతే । 

సామర్థ్యాత్సంనిధీయే కే త|త(దవ్యగుణౌతదా || 77 

యదా తుజ ఎప్పుడైతే, జాతిః ఇ శబ్దముచే బోధింపబడిన జాతి, వా కాక, శ కిః= 
శ, (కియామ్ (పతి = యాగాది కియను గురించి, ఉపదిళ్యతే = చెప్పబడుచున్న దో, 
తదా = అప్పుడు, ఆ పక్షమున, త[త = ఆ [కియయందు, సామర్భ్యాత్ = సామర్థ్యము వలన 
అనగా అర్థాప త్రి [ప్రమాణము వలన, దవ్యగుణౌ = దవ్యము గుణము, ఈ రెండు, సంని 
ధీయేతే = ఏకరూపముగనే సన్నిపాతములుగా చేయబడుచున్న వి. 

ఎలి శబ్రములకు జాతియే వాచ్యమగునని వాజిప్యాయనుని ఆశయము. అందు 
శ క్రికి జాతి ఉపలక్షణము కాగలదని యీ సముద్దేశమున లవ శ్లోకమున చూపబడినది. 

జాతిగాని శ క్తిగాని యాగాది [కియలకు సాధనము కాగలదు. ఆ రెండు కూడ 
ఆ కయములేనిది ఉండనేరవు కనుక అవి వానికి ఆధారమగు (ద్రవ్యమును ఆచ్షేపించును. ఆ 

ఖః 6 ed అలై (కుతి లిజ్ల వాక్య [(వకరణ స్థానసమాఖ్యానాం పార దౌర్చల్య మర్ధవి పకర్ద్హాత్ ”” అని 
జైమిని మాాతము. 

| ల్ 

సముచేశము 65 పదకొండము 
781] 
[ద్రవ్యము గుణమును ఆకశ్నేపించును అందుచే [ద్రవ్యము గుణము కూడ అర్జాత్తు లభించును, 

(ద్రవ్యము శబ్బముచే బోధింపబడదు. 

ఈ పక్షమున 76 వ శ్లోకము యొక్క_ అవతారికలో చూపబడిన పూర్వపక్షము 
నకు సమాధానము లభించును. 

దవ్యవాదమున ఆ పూర్వపక్షమునకు సమాధానము చెప్పనలవికానందున అది 

దోషముగానే యుండును 

పె మతభేదమును ఈ కారికలో నున్న “తు శబ్దము సూచించుచున్నది. rT 

అవతారిక పె శ్లోకముచే లభించిన అర్భమునకు [ప్రయోజనము జూపుచున్నాడు. 

శో॥ జాతీనాంచ గుణానాంచ తుల్యే2 జత్వేేకియాంప్రతి। 

గుణాః (ప్రతినిధీయ శ్రే ఛాగాదీనాం నజాతయః ॥ 78 

జాతీనామ్ + చ = పశుత్వము భాగత్వము మున్నగు జాతులకును, _ గుణానామ్ + చ = 

తెలుపు నలుపు మున్నగు గుణములకును, కియామ్ ఆ పతి = ఆలంభనము యాగము 

మున్నగు [కియనుగురించి, అజ్ఞత్వే = సాధనముగా నుండుట, తుల్యే = సమానమే ఐనను, 

ఛాగాదీనామ్ = మేక మున్న గువానికి సంబంధించియున్న, గుణాః = తెలుపు మున్న గుణములు, 

[పతినిధీయ నే = (పతీనిధిగా చూడబడగలవు. అనగా తెలుపే అని సీయమములేకుండ అట్టి 

మేక దొరకని పక్షమున నల్హని మేక కూడ యాగాంగముగా [గహింపబడునని భావము. 

జాతయః = ఛాగత్వము మున్నగు జాతులు, నశ (పతినిదీయ నే = పతినిధిగా 

చూడబడవు, అనగా |గహింపబడవు. 

తెలని మేక దొరకని పక్షమున మేక అను జాతికి |ప్రాధాన్యమొసంగి తెల్రదనము 

లేకున్నను నల్చదనము కలిగిన మేకయే యాగాంగమగును. 

కాగా జాతి, గుణము రెండుకూడ |[దవ్యముద్యారా [కియతో సంబంధించుటచే నవి 
రెండు ఏకరూపముగా నుండును. 'అచట జాతి (పధానముగాను, గుణములు అపపధానములు 

గాను ఉండుటచే, వానిలో జాతియ క్తమగు నల్లని మేక [1హింపబడును, తెల్లని గొట్టె 

మున్నగునవి [గహింపబడవు. "7|| 

అవతారిక “శ్వేతం ఛాగమాలభేతి'  (తెల్టని మేకను చంపవలెను, దానితో 

యాగము చేయవలెను) అను వాక్యమున జాతిని తప్పక (గహింపవలెను. తెలుపు అను 
గుణము సంభవించిన (గహింపబడును, సంభజ్షింపక పోయిన దానిని విడచి మరియొక గుణ 

మును [గ్రహింపవలెను. కాగా' జాతికి (పతినిధి లేదు. మరియొక జాతిని గహింపంాదు. గుణ 

మునకు |ప్రతినిధి యుండును, మరియొక గుణము కల మేకను [హింపవచ్చును అని 77వ 

[౫] 
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కోకమున చెహబడి వ 
2 

స్ స్పవిడినది. న యర్గమును యు క్రి జూపి సమర్ధించుచున్నాడు. అనగా నో! డువరాదా, గుణమునే [గహింపరాదా ? అను _పళ్నకు యుకి జూపి సమరించుచ్చు క్రి డంచుచున్నాడు, 
లర్ రొ వ్యక్తి శ రే సమాసన్నా జాతయోన తథా గుణాః | 

సాకొద్దరివ్యం కియాయోగి, గుణ స్తన్మాద్యికల్ప శే || 79 

వ్యకి శః = శో కమగు [ద్రవ్యమునకు, జాతయః _ జాతులు, సమాసన్నాః8 = దగర నున్నవి, గుణాః = గుణములు, తధా = వ గానం 

గతా | , తధా= అట్టివి, అనగా [దవ్యమునకు దగ్గరగా నున్నవి, న్ వు, ఎలయన, [దవ్యమ్ = దవ్యము, సాక్షాత్ = సాక్షాతుగా, [కియాయోగి = ర్ గాది కియలతో సంబంధించునది, తస్మాత్ =ఆ కారణము వలన, అనగా [దవ ము వాచి [క్రియతో సంబంధించును, గుణము దాని ద్వారా [క్రియతో సంబంధించునను ర కము “rr ర లు నళ 
ఓ, వలన, గుజః = గుణము, అనగా తెలుపు, నలుపు మున్నగుగుణము, వికల,తే = వికల్క మును జెందును. అనగా గుణమే [పతినిధిగా [గహింపబడును. “ - 

ర [దవ్యమునందు జాతి, గుణములు కూడ సమవాయ సంబంధమున నుండును, కాని జాతీ వ్యక్తిని ఎన్నడు విడనాడకయే యుండును, గుణము లట్టివి కావు దవ్యముండనినే దానియందున్న గుణములు నశించును, నూతనమగు గుణములు కలుగును 

కాబట్టి అవనాభావిగానున్న జాతికి (పతినిధి యుండదు. వచ్చుచు పోవుచు ఉండెడి. 
పసణములకు _పతినిధి యుండును. 

. దవ్యము సాతాత్తు [కియతో సంబంధించును. దానిద్వారా జాతిగుణములు కియతో సంబంధించును. అందుచే వానిలో [దవ్యమునకు నది సన్నిపొతము, ఏది దూరము అని 

ర్ం ఆ జాతికి చెందిన వ్యక్తినే యాగాంగముగా (గహింపవలెను, గుణములు దూరము వానిని విడనాడి గుణాంతరయు కమగు మేకనే (గహింపవలెను, నల్లని మేక కూడ ఛాగత్యజా తికి చెందినదే. న 

దవ్యమును అ పేక్షింసక ్రి 
దిజ్యమును అ బుక్నింపక గుణమే సాక్షాత్తు కియతో సంబంధించిన, అపుడు పై విచారము. అనగా గుణములు పతినిధి హింప 

గా 
t గొ (గబాంపబడునా? లేక జాతులు పతినిధిగా గహింపబడునా అను వికల్పమునకు తావు లేదు, కాని గుణము సా . 

రా 
; ఏణము వాత్తు క్రియతో సంబం 

Pa 

కాగా తిప చె 2 అర ఒర - మను వకవ ల్! ఎమమున చు సిద్ధాంతము ఉవపన్నమగుచున్న ది, [దవ్యమే శబ్దవాచ్య 
మున పై సిద్ధాంతము నిలువదు అని త్ర శ్లోకముయొక్క ముఖ్య తాత్పర్యము. 

మ 

జాతి శక్తి వాదము చాల ఉత్తమమైనదని బోధించుటకు ఈ విచారణము వేయ . బడినది. 
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అవతారిక _ జాతి, గుణములలో దేనిని ముఖ్యముగా (గహింపవలెను అను 

విచారమున రెండును సమానములే కాన, వానిలో ఏదో ఒకదానిని (పతినిధిగా [గహింపవచ్చును. 

తెల్లని గొత్బెనుగాని, నల్దని మేకనుగాని [గ్రహించి యాగము చేయవలెను. తెల్లని మేక 

దొరకిన, దానితో యాగము చేయవలెనని 76వ శ్లోకమున చెప్పబడినది మతాంతరము, 
అనగా ఎల్ల శబ్దములకు ([ద్రవ్యమే వాచ్యమనెడి వ్యాడియొక్క_ కుతమని చూవుచు ఈ విచార 

మును ముగించుచున్నాడు. 

శో) సామే నాన్యతరాభా వే వికల్చః కై శ్చిదిష్యతే 

అతద్గుణో ఒతళ్ళాగః. స్యాన్మేషో వా తద్దుణో భవేత్ || 80 

సామ్యేన = జాతి గుణములకు సామ్యముండుటచే, అన్వతరాభావే = జాతిగాని, గుణముగాని 

లేని పక్షమున, వికల్పః = అదిగాని, ఇదిగాని అను వికల్పము, కైశ్చిత్ = కొందరిచే, అనగా 

ఎనర్జి శ బములకు [దవ్యమె వాచ్యమగుననెడి వ్యాడి మతమును అనుసరించెడి వారిచే, ఇష్యతే 

= అంగీక రింపబడుచున్న ది. 

ఆ వికల్పమునే జూపుచున్నా డు. 

అత: = ఈ కారణమువలన, అనగా రెండును సమములగుట వలన, అత ద్దుణః = 

తెలుపు అనే గుణములేని, ఛాగః ఇ మేక, స్యాత్ = యాగమునకు, అంగము కాగలదు, వా= 

కాక, తద్గుణః = తెలుపు అను గుణముకల, మేషః = గొల్ణి, భవేత్ = యాగాంగమగును. 

కెశ్సిక్, అని పలుకుటచే ఇది మతాంతరమని స్పష్టము. 

జాతి దవ్యముపె ఆధారపడియున్నది, గుణము అట్టిదె, అవి స్వతం[తములు 

కావు. ఈ సామ్యమునుబట్టి రెండు సమకక్షములు, కనుక తెల్లని మేక దొరకనపుడు, జాతికి 

ప్రాధాన్యమిచ్చి నల్లని మేకనుగాని, గుణమునకు ప్రాధాన్యమిచ్చి తెల్టని గొత్జెనుగాని (గహించి 

యాగము చేయవచ్చును. 

వ్యాగిమతమున తెలుపు, నలువు మున్నగు గుణములు కూడ విశేష్యత్యరూపమున 

వివక్షించిన |[దవ్యమేయగుటచే పై రీతిని వికల్పము [ప్రస క్తమగుచున్నది. 

కాని యిది శిష్ట సమ్మ తకు కామ, =3కి పా పంమును జూపి గన్ కోకో 

180: (పతినిధిగా గ్రైకొనుటయే పతంజలి మున్నగువారికి సమ్మతము. 

అదవతారిశ.. 72వ శ్లోక మునుండి ఇంతవరకు 9 శ్లోకములచే గుణము వివక్నిత 

మగునా ? కాదా? అని విచారణము జూపియున్నాడు, ఇది పాసంగికము. 

మరల సంఖ్యను వివక్షించుట గురించియె ప్రసంగించుచున్నాడు. 

శో|| జాతే ఠా(శితసంఖాయాః ప్రవృత్తి రుపలభ్యతే | 

సంఖ్యా వి శేషముత్స ఎకొక్టి క్యచితె్సవ (పవర్తతే || 81 



ర త wy ను a! . పళునాయదెత ము గు ః వాక ములలో పశుత్వజాతి, పశువునందున్న సంఖ్యయు యాగమున కంగములుగా శబ్దముచె బో “'ధింపబడుచున్న వి. 

కాన. సంకా విశేషమ్ జ సంఖ్యలి బ్రో విశేషమును, ఉత్సృజ్య = విడనాశి, క్వచిత్ = = ౩ సన్ని వారములలో, సా ప జు జాతి మాతమే, (ప్రవర్త రతే= య యాగాంగ మై యున్నది. 
హం సమాది” అను గహం సమా్క్చర్షి అను వాక్యమున (గహత్యజాతి ఏకత్వ సంఖ్యయు భాసించు 

సద షి “oa చున్నను వానిల్ సంఖ్య విడువబడి జాతిమా[త్రమే శమన | సంబంధించును. 1811 
అ నాం ఖా కస బభీతారితో_.. శె శొక ముయొక ,_ అర్థమునే సృష్టపర చున్నాడు. 

స్యార్ధం (పవరమానం తు న నభ్యామవమ 82 
, _ 
పరాజభూతమ్ = మరియొక యరవుళ పధానముగా న యర్థమున అ పధానము నుండెడి, సామాన్యమ్ = జాతీ, © 

న గ్రయినందున్న సంఖ్యతో, యుజ్యతే = కలసి యున్న దియగును. 

పకునాయజేతి అను వాక కమున యాగము | [పధానము. దానియందు పశుత్వజాతి 
లన నానముగా నున్నం న పశుద్రవ్యమున నందున్న ఏకత్వ సంఖ్యను [గహించును. ఒక రన యాం న REN CE 

| 
వమళువు యా యము చెయవల వాక్యార్థము అభించును, ౮ 

స్వార్థమ్ = తనయొక్క ఉపయోగమునకు, [పవ ర్రమానమ్ _|_తు = (పవ రించిన 
అణా 

గై భం చూ! అ భో ఇ Po Pal Pa గ తము, సంఖ్యామ్ = దవ్యమునందున్న సంఖ్యను, న - అవలమృ్బతే = 

“గహం సమ్మార్షి"' అను వాక క మున మ్మార్దనము. | గహముల పారిభుద్ద్యము 
నకే. కొన. అచట సామాన 

॥ 
కము పధానమగుటచే ఇచట ఎఏకతంసనంఖః | దవవ 

తము కానేరదు. ఉత త్రి 
క ప 

ఎత్తి వాక్యమున గల (గ హములన్ని టికి సమ్మా 

ఇంతకు మునుపు ఈ విచారణ జరిగినది. అచట శబ్రమువలన కలిగిన జ్ఞానమును 
బట్టి గుణ పధాన భావమును జూపి విచారణ చూపబడినది. ఇచట లోకమున నిజహూపమున 
గల గుణ[పధానమును జూపి విచారణ చేయబడుచున్న ది. 182 

| అవతారిక. పె రెండు శొకములయొక్ళో. పూర్వార్ధములచే జూపబడిన అరమ. అము ఉదాహరణము జూపుచున్నా డు, 
oo 

కో! యజేత పశునేత్యత యజ్యర్థాయాం పశు[శుతా | 
కృతార్దెకేన పళునా ప్రధానం భవతి (క్రియా || జి 

నముద్దేశము 69 పదకాండ ము 841 
యజేత పశునా +- ఇతి _ ఆత = పశునా యజేత, అను బాక్యమున, పశ్నుశుతౌ = శబ్దముచే 

బోధింపబడిన పశువు, యజ్యర్ణాయామ్ = యాగార్గమైయుండగా, (పధానమ్ = !పధానమగు, 

[కియా = యాగ కియ, ఏకీన = ఒక, పకునా = పశువుచే, కృతార్థా = చేయబడిన | పయో 

జనము కలది, భవతి = అగుచున్నది. 

పశునాయజేత, అను వాకముయొక్క అర్థమున యాగ[కియ |పధానము. అది 

సిద్ధించుటక్తై ప పశువు సాధనముగా నుండుటచే అ|పధానము. కాగా (పధానమగు క్రియ ఒక 

పశువును చంపి దాని యవయవములను శాస్త్రమున చెప్పబడిన |పకారము వ హోమము చేసిన 

సంపూర్ణముగ జరుగును. అందుచే మరియొక పశువును గహింప నక్కరలేదు. అట్టు పధాన 

ముగా నున్న యాగము అ|పధానమగు పశువునుబట్టి ఆవృ త్తమగుచో అనగా “మరియొక 

పశువును ఉపయోగించి చేయబడినచో ఆది యాగాంతభమే యగును. |ప్రధానమును అప 

ధానము ఆనువ ర్రించుట ధర్మము ఇచట అట్టుకాక అ|పధానమగు పజువును (పథధానమగు 

యాగము అనువ ర్రించునట్టగుచున్న ది. 1881 

అవతారిక. ఒక పశువుతోకాక అనేక పశువులతో యాగముచేసిన న్యాయమును 

ఆతి|క మించుటయను దోషము కలుగునని చెప్పుచున్నాడు. 

శో యావతాం సంభదో యస్య స కుర్యా త్రావతాం యది ! 

ఆలమృనం, గుణై నేన (పధానం స్యా(త్పయోజిత మి || 84 

= ఎవనికి అనగా యాగము చేయువానికి, యావతామ్ = ఎన్ని పశువులకు, సంభవ! 
= సంభవమో, అనగా అతనికి ఎన్ని పశువులు లభించునో, సః = అతడు, తావతామ్ = 

అన్ని టికి, ఆలమృనమ్ = అలంభనమును అనగా హింసను, కుర్యాత్ _!_ యది = చేసిన 

యెడల, తేన = ౮ చేయుటచే, గుణైః = ఆ|పధా నములగు పశువులచే, పధానమ్ == 

_పధానమగు ఆలంభనము, [పయోజితమ్ = (పేరేపింపబడినది అనగా అను[గహింపబడినది, 

స్యాత్ = కాగలదు. 

అ పధానమగు పశువు లనుబట్టి [పధానమునకు రూపము లభించుటచే దానికి 

(పాధాన్యమే సిద్ధింపనరదు. 

యాగమున ఆలంభనము చేయువానికి ఎన్ని పకవులు లభించునో, అన్నిటిని 
ఉపయోగించిన పె పె దోషము లగ్నమగుచున్నది. 

కాగా అ(పపధానము |పధానమును అనుసరించును, అను న్యాయమే లుప్తము 

కావలసి వచ్చును. కనుక అట్లు చేయరాదు. ఒకే పశువును ఉపయోగించి ఆలంభనము 

(యాగము) చేయవలెను. 184 



వాక్యపదీయము 70 జాతి 

[ 85 అవతారిక. 81, 82 క్లోకముల ఉ త్తరార్థముల యర్థములకు ఉదాహరణము 
చూపుచున్నాడు. 

లో సంమృజ్య మానతస్త్రే తు (గహేయత కీియా(తతిః | 

సంఖ్యావిశెషగహణం నైవ త|తాదియామహే || 85 

య।త = ఎచట, న = ప న 
న టీ, సంమృజ్య మానతనైై = ప భపరచబడు నట్టియ కనుకనే (పధానమగునట్టి" 
[గవా = |గహము (పాతము) విషయమున, (కియా[శుతిః = (కియయొక్క_ వినబడుట 
(అస్తి) = కలదో, త|త__తు = అచట మ్మాతము, సంక్యా విశేష [గహణమ్ = విశేష 
సంఖ్యయొక్క_ వివక్షను, న_1_ ఏవ- ఆవియామహే = ఆదరింపనే ఆదరింవము. ఇచట 
తంత శబ్దము (పధానార్థకము. 

[గ్రహం సమ్మార్షి అను వాక్యమున శబ్ద వ్యాపారము వలన సమ్మార్జ్దన [క్రియ 
[ప్రధానముగా భాసించును. కాని ఆ సమ్మార్జనము పా్యతలకు సంబంధించి యున్నందున 
యాగము చేయుటలో [గహములే (పధానములనక తప్పదు. ఈ రీతిగా చూచిన శాబ 
_పాధాన్యము |క్రియకున్నను ఆర్థ ప్రాధాన్యము [గహములకుండుటచే, నవియే వివక్షితము 
లగును. అమ్” అను విభక్తి (ప్రత్యయముచే వీకత్వసంఖ్య బోధింపబడుచున్నను అది వివక్షి . 
తము కానేరదు. ఉత్పత్తి వాక్యమున [శుతములగు ఎన్ని (గహములున్ఫ వో, వాని కన్ని టికిని సమ్మార్జన [క్రియ జరుగును. కిక్ Il [| 

అవతారిక అ|పధానముగానున్న పదార్థముననున్న సంఖ్య వివకితము 
కాగలదు. కందక ా హరణము. “పళునాయజేతి (పధానముగానున్న అరము నకల సంఖ్య 
వివకితము కానెరదు. ఇందుకుదాప ము “| గహం న శో ॥ 
వ. 0 దాహరణము గ్రహం సమ్మార్షి అని చూపిన నిర్ణయమున 

హర్షియొక్క అనుమతిని జూపుచున్నాడు. 

శ్లో॥ శిష్యమాణపరే వాక్యే య'దెక గ్రహణం కృతమ్ । 
శేషే విశిష్టసంభ్యేఒపి వ్యక్తం తల్లి జదర్శనమ్ ॥ 86 

శిష్యమాణపరే = శేషింపబడునదియే పథధానముగాగల, అనగా అటి యరమును బోధించెడి 
వాకే్య = వాక్యమున అనగా “సరూపాణా మేక శేష వీకవిభకా” (1-2.84) అను సూ[తమున 
విశిష్ట సంఖ్య జు విశిష్టమగు సంఖ్య కలిగిన, అనగా విశ్తేష సంఖ్యతో గూడిన, శేషే 4 అపి 
= శేషః అను శబ్రమున్నను, మరల, యత్ _ ఏ, ఏక[గహణమ్ = “ఏకి అను శబము 
నుచ రించుట, కృతమ్ = చేయబడినదో, అనగా ప్రాణినిచే “దక ఆను శబ్దముచ్చరింపబడి 
నదో, తత్ = ఆ “వక [గహణము, వ్యక్తమ్ = స్పష్షమగు, లిజదర్శనమ్ = హేతువు 
యొక్క కాన్సించుట, (భవతి) = అగుచున్నది. పై యరమున “వక అను శబము హేతు 
నగుచున్నదని భావము, న “ 
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గం “సరూపాణా మేక శేష ఏకవిభక్తా” (1-2.64) అని పాణిని ఏకశేష సూత్రమును 
రచియించెను, విభక్తి [పత్యయము చేర్చునపుడు మార్పులేక ఒకే విధముగానున్న |పాతిపది 

కములలో ఒకటి మిగులును అని సూతార్థము. రెండు కడవలను తెమ్ము, అను అర్థమును 

బోధింపదలచిన, రెండు ఘట శబ్దములను [పయోగింపవలె. “ఘటఘటొ' అని, మూడు 

కడవలు అను చెప్పదలచిన అవి మూడు కనుక మూడు ఘటకశ'బ్దము లను “సుటభఘట ఘటాన్” 

అని [పయోగింపవలెను. కాని భాషలో అట్టి ప్రయోగములు లేవు. ఘటొ, ఘటాన్, అనియే 

(ప్రయోగములు కానవచ్చును. ఆ పయోగముల యుపపత్తిక్షై పై సూత మారంభింపబడినది. 

రెండు మూడు ఘటశబ్దములు ఏకరూపముగానే యున్నవి, అనగా ఒకే విధమగు వర్ణముల 

(పోగు కలవి, (ఘట-ఘట) రెంటికి ఇ'క్టే మూడింటికి వర్ణములలో మార్పులేదు, కనుక అచట 

ఏక శేష కలుగును, అనగా ఒకటి మిగులును, మిగిలినవి లోపించును. 10 ఘటములను లేక 

100 ఘటములను బోధింపదలచినను ఒకే ఘటశబ్దము పయోగింపబడి ఆ ఎల్ల అర్థములను 

టోధింపగలదు. ఇదియే ఆ సూ(తమునకు |[పయోజనము. 

ఈ సూ[తమున “వకశేషః” అను పదము “ఒకటి శేషించునది' అను అర్థమును 

బోధించుచున్నది. "శేషః అనుచోట ఏకవచనము ఏక త్వసంఖ్యను చెప్పుటచే దానిని వివక్షిం 

పగా, ఒకటి శేషించినది. అని యర్థము సిద్ధించుచుండగా మరల “ఏకి అను శబ్దమును 

[ప్రయోగింప నక్క_రలేదు, ఈ రీతిగ “ఏక శబ్దము సూ|తమున లేకున్నను ఒకటి అను 

అర్థము లభించుచుండగా మరల “ఏకి అను శబ్దమును ఉపయోగించుటచే పాణిని యొక్క 

అభ్మిపాయమును ఈ రీతిగా ఊహింపవలసి యున్నది. “ఇచట ఏకత్వసంఖ్య వివక్షీతము 

కాదు”. అట్టు కాకున్న ఆ శబ్రమును [ప్రయోగించి యుండడుకదా £ , 

“శష్యతే అసౌ” అను రీతిని శేషశబ్బ్దము కర్మ [(పత్యయాంతము, మిగులునది, 

శేషము. ఏక శేషమనునది సంస్కారము కనుక అ ప్రధానము. శ్రేషించినది సంస్క_రింపబడు 

నది యగుటచే [పధానము. శేషించినది (౧హమువంటిది, సంస్కారమగు ఏక శేషము సమ్మా 

ర్లనము వంటిది, కాగా (పధానమగుటచె “గ్రహం సమ్మార్షి అనుచోట [గహమునందు ఏకత్వ 

సంఖ్య వివక్షితము కాలేదు, అచ్టే శేషించినది ప్రధానము కనుక దానియందు ఏకత్వసంఖ్య 
వివకితము కానేరదు, అందుచే “శేషః అన్నంత మాత్రాన ఒకటి శేషించునది, అను అర్థము 

లభింపదు, ఆ యర్థమును సంపాదించుటకై పాణిని మరల సూ[త్రమున “ఏకి శబ్దమును 

[పయోగించెను. “ఏకి శబ్దమును పయోగించుటను హేతువుగా జూపి పాణినికి పధానమగు 

అర్థమునగల సంఖ్య వివకితము కాదు అను భావమున్నట్లు అనుమాన [ప్రమాణముచే నిశ్చ 

యింప వచ్చును. 

మై ప్రకారము (పథధానమగు అర్థమున సంఖ్య వివక్షితము కాదు, అను భావము 
వి పాణినికి సమ్మతమని స్పష్టమగుటచే అ|ప్రధానమగు అర్థమునగల సంఖ్య వివకీతమగునని 

వేరుగ చెప్పనక్కర లేకుండగనే తెలియవచ్చుచున్నది.* 158611 

uuu 

* వర్వతోవహ్నిమాన్, ధూమాత్, యథామహాననః. ఈ యనుమాన ప్రమాణము 

ఎల్బరులకు అలిసిన దే. అన్తే “పాణిని? (వధానే సంఖ్యాన వివత్యు శే, ఇత్యాళయవాన్ , సరూప 

సూతే ఏక శబ్ద (గవాణాత్ యథా-[గహం సమ్మార్థి అని అనుమానము చూపవచ్చును. 
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అవతారిక సంఖ్యకు ఏవక్ష యుండుటకును లేకుండుటకును “పవనాయ'కేతి 

గ్రహం సమ్మార్షి' అను వేదమున కల వాక్యములు ఉదాహరణములుగా జూపబడినవి, వేద 
ముననే కాక పాణిని వ్యాకరణ సూ[తములలో గూడ మై విచారణమునకు ఉదాహరణములు 
కలవు, అని చూపుచున్నాడు,. 

లో! సమాస్మప్రత్యయవిధౌ యథా నిపతితా (శ్రుతిః | 
గుణానాం పరతన్మాిణాం న్యాయేనై వోపపద్యతే ॥ 87 

సమాస |పత్యయ విధౌ = సమాన విధియందు అనగా 'సుప్ సుపొ అను సమానమును విధంచెడి వాక్యమునందు, (ప్రత్యయమును విధించు “జ్యాప్పాతిపదికాత్” (_1.1) అను విధి 
యందును, యథా ఇ వీ (పకారముగా, శుతిః = శబ్దము, అనగా సుప్, సుపా, (పాతిపదికాత్ 
అను శబ్దము, నిపతితా = ఏకత్వసంఖ్య కలదై చెవికి గోచరమగుచున్న దో, (తథా) = ఆ 
పకారముగా, గుణానాం _- పరతస్రాణామ్ + (ఇతి) = అ|పధానములు పరాదీనములు, పధాన 
మును అనుసరించియే యుండును అనెడి, న్యాయెన - ఏవ = న్యాయముచేత నే, ఉపపద్యతే 
= యుక్తమగుచున్నది, అనగా ఆ సంఖ్యతో గూడినదియే భాసించును. 

“సహ సుపా' (2.1.4, అని పాణిని సూత్రించెను. ఇందు 'సుదామస్త్రిలే పరాజ్ఞ 
వత్స్యరే” (2-1.2) అను సూ తమునుండి “సుప అను పదము అనువృ త్తమగును కాగా సుబం 
తము సుబంతముతో కలసి. సమాస సంజ్లక నుగునని సూ (తార్థము లభించును. ఇచట సమా 
సము విధేయము కనుక (ప్రధానము, సమసించెడివి అవయవములుగా నున్న సుబంతములు 
అపధానములు, కాగా అ|పధానముగా నున్న అర్థమునందు కల సంఖ్య వివశ్నీతమగుననెడి 
న్యాయము చొప్పున ఏకత్వసంఖ్య వివక్షితమగును. యాగమువంటిది సమాన విధానము. 
పశువు వంటిది సమసించెడిి సుబంతద్యయము. 

ఏకత్వసంఖ్య వివక్షితమగుటచే రెండు నుబంతముల శే సమానము |పవంర్తించును. 
బహుపదములకు సమానము (పవర్తింపదు. 

ద్వంద్వమున బహు ఏీహియందును 'అనేకమ్” ఆని (ప్రత్యేకముగా చెప్పియున్నం 
దున ద్వంద్వ బహు [వీహులు బహుపడములకు గూడ కలుగును. 

ఇశ్రై 'జ్యాప్పాతిపదికాత్ ” (4-1.1) అను నూ|తమును పాణిని చూసెను. గౌరీ 
మున్నగు జ్యంతములకంటె, రమా మున్నగు ఆబంతములకం టె [పాతిపదికము కంటెను 
సుప్ [పత్యయము మున్నగునవి |పవర్తించునని దాని యర్ధము. ఇచట [పత్యయ విధానము. 
(ప్రధానము అందు |పాతివదికము గుణీభూతమగుచున్న ది. ఈ రీతిగ ప్రాతిపదికము ఆ|ప 
ధానమగుటచే అచట (ప్రత్యయార్థమగు ఏకత్వనంఖ్య వివకితమగును కనుక (పాతిపదిక 
ముల సముదాయముకంటె సువ్పు (ప్రవర్తింపదు. ఒక (పాతిపదికముకంటెనే అది 
(ప్రవర్షించును, 

18 
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అవతారిక. అ పధానమగు అర్థమునందున్న సంఖ్య వివక్నితమగునని యింత 

వరకు చూపబడినది, అట్టి సంఖ్య వివక్షితమయగునని నియమము లేదు. కొన్ని స్థలములలో 

సంద ర్భమునుబట్టి అవివక్షితము కూడ కాగలదని చూపుచునాాడు. 

ల్లో గుణేఒపినాజ్లీ (క్రియతే (ప్రధానాన్తర సిద్దయే | 
కు. 

సంఖ్యా క రాతథా క ర్మణ్వవిశిష్టః (పతీయతే || 88 

(పధానాన్తర సిద్ధయే = మరియొక [పథధానమగు అర్థమునకు గూడ కార్యసిద్ధికొరకు, గుణే _ 
న ఇ గ (| శ అల న్ అపి = అ|పధానమగు అర్థమునందున్నను, సంక్ష్యూ = ఎక తము మున్నగు సంఖ్య, నళ 

అజ్లీ క్రియతే = స్వీకరింపబడదు, అనగా వివక్షితము కాచు. 
౧ 

తథా = ఇట్లుండగా, కర్మణి = కర్మ సంజ్ఞా విషయమున అనగా 'కర్తు రప్పిత 

తమం కర్మ” (1-4.49) అను సూ[తము విషయమై, కరా =ఆ సూూతమున చెప్పబడిన 

కర్త, అవిశిషః = సంఖ్యతో కూడి యుండకయే, అనగా సంఖ్యా సంబంధము లేకయే, నీ టొ 

పతీయతే = తెలియబడును. 

పాణిని “కర్తు రీప్పితతమం కర్మ” (1-4.19) అను సూత్రముచే కర్మసంజ్ఞను 
విధించెను. కర్తయందున్న [క్రియతో సంబంధించియన్న కారకము కర్మ సంజ్ఞ కలదియగు 
నని సూత్రమున కర్ణము. 

“కరుణ అను పదమ ఏకవచనాంతము. మరియు అది పుంలింగము. కర్మ సంజ్ఞ 

విధింపబడుటచే అది (పధానము. దానికి ఉపకరించుటబే కర్త అపధానము, కాగా అప్రధాన 

మగు అర్హమునగల సంఖ్య వివక్షితమగునని నియమము |[పకారము ఇచట క ర్రయందున్న 

సంఖ్య వివకితమగుచో ఒక క ర్రయందున్న కియతో సంబంధించిన కారకమునకే కర్మ 

సంజ్ఞ కలుగవలెను. అట్టి యర్థము స్వికరించిన ఇద్దరు ముగ్గురియందున్న కియలతో సంబం 

ధించిన కారకమునకు కర్మ సంజ్ఞ రాకపోయెడిని. అట్టి కారకమునకు కూడ ఆ సంజ్ఞ 

కలుగుట సమ్మతము. కనుక క ర్రయందున్న సంఖ్యను వివక్ష చేయరాదు. అద్దే అచట 

పుంస్త్వ్వము కూడ వివక్షితము కాదు. కాగా ఇద్దరు ముగ్గురు, కాక ఆడువాండ్రు వీరియందున్న 

క్రియతో సంబంధించియున్న కారక మునకు కూడ కర్మ సంజ్ఞ సిద్ధించును. 

అటకాక క ర్రయొక్కు సంఖ్యను వివక్షించిన ఒక కర్తకు సంబంధించినదియే 
లు అని ల 

కర్మ సంజ్ఞకమని సంకోచము కలుగును. అట్టి అ|పధానమును బట్టి [ప్రధానము నియమిత 
లః 

మగును. కాగా (ప్రధానమే అ|పధానమును అనసరించినట్టగును, 

కాబట్టి సంఖ్య అవివకితమై రెండు మూడు క రృృపదార్థములకు సంబంధించిన 

పధానములకు గూడ కర్మ సంజ్ఞ కలుగును, = 150॥ 
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ఎతారిరో పై యర్థము నే దృఢపరచుచున్నాడు. 

శో యస్యాన్యస్య (పస క్రస్య నియమార్జా పునః శుతిః | 
నివృతైె చరితార్థత్వాత్పం ఖ్యా త(త్రావివక్షీతా | 89 

యస్య = దేనికి, పునః |కుతిః = మరల చెప్పుట, అనగా సూూతమున చెప్పక పోయినను వి మంగు ఒక జం అట ఆద ఒర అదీ అర లు సిద్ధించుచుండగా మరల చెప్పుట, అన్యస్య = ఇతరమగు దానికి, పస క్తస్య ఇ పస కమగు 
కార్యమునకు, నివృతౌ = వారించుట విషయమై చ రితార్థత్వాత్ = చూపబడిన [ప్రయోజనము 
కలది య వల; యమా న్ష ప స్ట 
అ గుట వలన, నియమా ర్గా = నియమము పయాజనముగా క లదియో, తత = అచట, 
సంఖ్యా = ఏక తము మున్నగు సంఖ్య, అవివక్షీతా = అవివకితమగును. 

కర్రు రీప్పితతమం కర్మ” (14.49) అను సూ|తమున కర్తుః, అను పదము 
కలదు. దానివలన కర్తకు ఈప్పితము కర్మ సంజ్ఞ కలదని యరము లభించును. కాని 
బాగుగ ఆలోచించిన 'కరుః అనుక స ఏ ॥ రు అను పదము సూ(_తమునలేకున్నను ఆ యర్లము లభించును. 
ఎట్టన, “ఈప్పితతమమ్” అనగా మిక్కిలి కోరబడినది య ర 
లస ప్రా బడినది యని యర్థము. కోరు వానిని వేరుగ 
చెప్పకున్నను అర్థాత్తు అభించును, ఆ కోరువాడు క ర్రయే. ఈ రీతిగా కరః అను పదచు 
వ్యర్థమే యగుచున్న ది. పె పద్ధతిలో కర్మకు కరణమునకు గూడ ఈప్పితతమమగునది కర్మ 
సంజ్ఞకము కావలెను. అది సమ్మతము కాదు, అందుచే *కరుఃి అను పదమువలన “క రే 
ఈపితతము దగ యణగు 99 Pa [= 

ధో 
ప్పి ము కర్మయగును అని నియమము సిద్ధించును. అట్టితరి కర్మాదులకు ఈప్పిత 

మగు దానికి కర్మ సంజ్ఞ వారింపబడును. 

కాగా '“కర్తుః? అను పదము కారకాంతరమునే వారించుచున్న ది. కర ఒకడా, కాక 
నే జు ? చై ల వ అనేకమా అను అర్ధముతో [వన క్రిలేదు. కాబట్టి సంఖ్య *అవివశితమె యగును. 189 

బొతారిరో పాతిపదికాత్ర్ ఆను ఇ లబును ఏకత్యసంఖ్య వివకితమగును. అందుచే ఒకే |పాఠిపదికము కంటె సువ్ |పతాయ్వు... [వొతిపదిక ము కం సువ ప్రత్యయము (పవ ర్రించును, అంతియేకాని ౨.8 
శౌ ప 

(పాతిపదికములకంటె విభ క్రి [పత్వయము [ప్రవ రింపదని 8 వ కోకమున చెప్పబడినది న్డ్ . (a 

7 | కాని మహాభాష్యకారుడు 'సరూపాణా మేకశేష ఏకవిభకా” (1-2.684) అను సూత్రమును వ్యాఖ్యానించుచు ప్రాతిపదిక సముదాయము కంటెను ' విభక్తి [పత్యయము కలుగునని చెప్పెను. - 
కాగా పై భాష్యము విరోధించుచున్న ది అను పూరణపక్షమునకు న 

చెప్పు చున్నాడు . ర్ వ సమాధానము 
శో సరూపసముదాయా త్తు విభ క్రిర్యా విధీయతే | 

ఎక స్త త్రార్థవాన్ సిద్దః సముదాయస్య వాచకః॥ 90 
౧ 
మ 

జ ద్ర - (టి = “Es 9వ ల్లోకార్థమునకు శేషాత్కర్తరివర నై పదమ్ (1-8.78) మున్నగు చాల 
నూ(తములు ఉదాహరణములు కాగలను, విశేవము నాకాశీంచువారు మూల ।|గంథము 
చూతురుగాక. (గంథవిస్తర ఫీతిచే నిచట చూవలేదు. లి 

నయ ఆడారా ాంల లలా రజ రంభా డారు అన, 

శనై 
J 

కాదా గాండ్ల కల కారా నాడా లాలా చాడా ఇకా 

91] 
సరూప సముదాయాత్ _తు = సమానమగు అక్షరసామ్యముకల (పాతిపదికముల సమూ 

హము కంటె, యా=వఏ, విభక్తిః_తు = విభక్తి ఐతే, విధీయతే = విధింపబడుచున్న దో, 

అనగా శి, 4 |పాతిపదికముల సముదాయము కంటె విభక్తి పత్యయము భాష్యకారునిచే 

విధింపబడుచున్న దో, త|త = ఆ విభక్తి విషయమున, సముదాయస్య =లి, 4 (పాతిపది 

కములచె బోధింపబడెడి అర్థముల సమూహమునకు, వాచకః = బోధకమగునట్టియ, అర్థ 

వాన్ = అర్గవంతమగు, ఏకః = ఒకటి అనగా కి, 4 [పాతిపదికముల సమూహ రూపమగు 

ఒక శబ్దము, సిద్ధః = సిద్ధించునది (భవతి) అగుచున్నది. 

'ఘటి అనునది ఒక [పాతిపదికము. ఇట్టి లె, 4 [పాతిపదికములు కలిసియుండగా 

(ఘట-ఘట, ఘట) వీని సముదాయమునకు ప్రాతిపదిక సంజ్ఞ కలుగును. వేరువేరు 1, 2, 8, 4 
(ప్రాతిపదికములు అర్ధవంతములే. వానిని ఏకముగాకలిపిన ఆ సముదాయము అర్థవంతమే. 

కాబట్టి సముదాయముకంటె విభక్తి [పతృ్యయము (పవర్తింపగలదు. ఈ యంశమును “సరూ 

పాణా మేకశేష ఏకవిభకా” (1=వ.6ఉ) అను సూత్రమును వ్యాఖ్యానించు సందర్భమున 

*మ హాభాష్యకారుడు స్పష్టపరచెను, కనుక పై భాష్యము విరోధింపదు. 190॥ 

అవతారిక___ |పత్యయవిధియందు సమా సవిధియందును అ|పధా నమగు అర్థమున 

గల సంఖ్య వివక్షితమగునని 87వ శ్లోకమున నిరూపింపబడినది. అట్టు చేయుట చాల 

యుక్తము. అద్రెన పధానార్థమునకు భంగములేకుండగ ఎన్నియో కార్యములు సిద్ధింపగలవని 

చెప్పుచున్నాడు. 

శో (పత్యయస్య [ప్రధానస్య సమాసస్యాపి వా విధౌ । 

సిద్దః సంఖ్యా వివక్ష యాం సర్వథానుగ్రహో గుజే॥ 91 

(పత్యయస్య = (పత్యయముయొక్క అనగా సుప్పు మున్నగు |పత్యయముయొక్క_, సమా 

సస్య __వాకసమాసముయొక్క_యు, విధావావిధియందు అనగా వానిని విధించెడి “ జ్యా[ప్పొతి 

పదికాత్ ” (4-1.1). “సుప్ సుపా” (2-1.4) అను నూ[తములయందు, గుణె=అపధానమగు 

దానియందు, అనగా [పాతిపదికాత్, సుప్, సుపా అని వానియందు, సంఖ్యా వివకాయామ్ [- 

అపి = ఏకత్వరూపమగు సంఖ్యను వివక్షించినను, సర్యథా = ఎల్లవిధ ముల, (పధానస్య = 

(పధానమగు దానియొక్క అనగా అట్టి [పత్యయముయొక్క_ సమాసముయొక్కయు, అను 

[గహః = అను[గహము అనగా ఆనుకూల్యము, సిద్ధః = సిద్ధించును. 

“ప్రాతిపదికాత్ ' అనుచోట ఏకత్వము వివక్షితమగును, కాబట్టి ఒకే [పాతిపదికము 

* “అథవాపునరస్తు ఏకవిభ కా వేక శేషః (శాక నముదాయముకంచు ఒక విభ కి (ప్రవ 

రృింపగా పకశేషము కలుగును) అని ఆచట వా ర్హికభాష్యములు కలవు. అచట 6 పతములు 

చూపబడినవి! వానిలో నిడి ఒకటి. 
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క విభ క్తి పత్యయము (ప్రవర్రించును. అంతియేకాని ఘట-పట మున్నగు [వాతి 
పదికముు సముదాయముకంపె ౬ శే విభ క్రి ప పత్యయము | (పవ ర్తీంపదు. 

కాని ఒకే రూపములుకల ల, 4 (ఘటఎఘట- ఘట-ఘట) [పాతిపదికముల సము 
దాయ మున్నచో ఆ సముదాయమునకు వేరుగా ఒక పాతిపదిక సంజ్ఞ కలుగుటచే ఆ సము 

ఒకి విభక్తి పత్యయము (_పవర్తింపగలదు. ఇదియే సర్వథా అను[గహము. కే 

అనగా వరువెరు |పాతిపదికముల కంటెను, సరూపములగు |పాతిపదికముల సముదాయము 

కాని ద్వందషసమా సము, బహు, (ఏహి సమాసము కూడ ఆ సూ|తములలో “అనేకమ్' 
Rea Yu 9 లో ఆని (పత్యేక ఎగా చెప్పియుండుటచే బహుపదములకు గూడ ద్వంద్వబహు. | ఏపి నమాసములు టూ 

ఇ ఇట్ల అలో ల జ పవ ర్తింపగలవు. ఇదియే సర్వథా అను[గహము., 

es GA fh 29 3 సమాస విధానము | పధానములు. (పాకిపదికాత్, సు నమ్, 

ఇంతటి సంఖ్యా వివక్ష పూర్తి అయినది, 1911 

ఆనతారీరో ఎల్ల శబ్దములకు జాతియే వాచ్యమ ఎగసనని యో సముద్దేశ మున 
IME చ్ ద్ని జనమ 
వాని టి తి వంటల 

ఆంద వాతిపదికము. ధాతువు కూడ జాతినే బోధించుననియు, విభ క్రి [పత్వ లి యము కూడ సంఖ్యాత్వజాతినే బొధించున ననియు 49వ శ్లోకము చివరివరకు నిరూపింప న్స అవలం 

ఆ సంఖ్యా పసంగవశమున ప త్యయార్థమగు సంఖ్య వివశీతము అవివక్షితము 
అను విషయము 5్0 వ స్ మనుండి యింతవరకు ఎ వద ్యింండేనద. 

ర్స {A 
co 

1. 
(1 Et 

J 8 
న్ ॥ లి 

i 
న తో ల్ స. | వ్యక్తి / “ర్త యం దక తలు గడ అనగా 

కార్యమును కలిగించెడి సాము మర్ధ్యములు కూడ న ఇతి వ వ్యపదిశ్య న్స గ)= వొతి అని 

వ కివహరింపబడుచున్న వి, అనగా పిలువబ డుచున్న వి. 
అలీ aD 

యణ: జడా అమలా దాదా నాదడాను లావా 

NN 

అరల నాదని 
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941° 
~~ ఏషామ్ = సాద్భశక్రము శక్తి అను మున్నగువానికి, జాతిపర్యాయ వాచిత్వమ్ + 

అపి = జాతిని బోధించెడి శ లకు పర్యాయ శబ్దత్వము కూడ, ఏ, ఉపవర్ణ్యతే = అంగీకరింప 

బడుచున్నది. 

కొందరు [ప పక్సించెదరు_ 'గోవ్యక్తు లన్ని టి టియందు గౌః, అను ఏకరూపమగు 

జ్ఞానము కలుగుటచే దాని బలమువలన గోత్వమనే జాతిని అంగీకరంచుట అయు క్రము . ఏల 

యన ఏకరూపమగు సాద్యశ్యము ఎల్ల ల గోవులకు కలదు. అస్తి ఎల్టగోవులయందు కార్యమున 

కలిగించెడి శక్తులు కలవు. కాగా దృశళ్యమునుబట్టిగాని, సామర్థ్యమునుబట్టిగాని ఏకరూ 

మగు జ్ఞానము కలుగవచ్చును. ఇట్టుండగ వేరుగ జాతిని స్వీకరింప నక్క_రలేదు. 

A 

ర A 6 

ఈ [ప్రశ్న సత్యము. సాదృశ్యము, శకి అనునవియు జాతిరూపములే. జాతి, 

అ 

లీ 

ఆదు ఆకృతి అను పర్యాయపదములు న్నట్టు సాదృశ్యము, శక్తి అనునవియు పర్యాయపదములు 

కాగలవు. 

సాదృశ్యము శక్తి మున్నగునవి జాతికంటె వేరుగా ఉన్నవా ? కాక ఏకరూపము 
లేనా * అని శాస్త్రజ్ఞులు విచారింతురు. వారికి పట్టుదలయ మిగులును, 92 

అవతారిక _ జాతి సాదృశ్యరూపము కాదు. ఆది దానికంటె వేరుగానే యన్న 
దని వై శేషిక దర్శనము నాశయించి సమరి ర్థించుచున్నాడు 

శ్లో; దణోపాదిత్సయా దణం యద్యపి (ప్రతిపద్యతే | 
౧ క్త G 

నతస్మాదేవ సామర్హాత్న దణీతి (పతీయజే || 93 
చ యే గి 

శ్లో! నేచ్చానిమిత్తా దిచ్చావానితి జ్ఞానం (ప్రవర్తతే । 

తస్మాత్సత్యపి సామర్వే బుదిరరా నరాాశయా ॥ 94 
G అ థిఖ 

యద్యపి = ఆలోచింపగా, దణ్గోపాదిత్సయా = దండమును (కజ్దను) [గహింపవలెననెడి 

కోరికచే, దజ్ఞమ్ = దండిమును, (పతిపద్యతే = పొందుచున్నాడు. 

(తథాపి) కాని, తస్మాత్ + ఏవ సామర్థ్యాత్ = ఆ దండమునందు కార్యమును 

కలిగించుట యనే సామర్థ్యము వలననే, నః=ఆతడు అనగా దండమును ధరించినవాడు, 

దబ్బ ఇతి = దండము కలవాడని, నళ పతీయతే = తెలియబడడు. 

ఇచ్చానిమి త్రాత్ = కోరికకు కారణమగుదానివలన, 

కలవాడనెడి, జ్ఞానమ్ = జ్ఞానము, న? (ప్రవర్త రతే జ కలుగనేరదు. 

ఇచ్చావాన్ + ఇతి = కోదిక 

తస్మాత్ = ఆ-కారణమువలన అనగ (ప్రకృత వ్యవహారము బరుగనేరదను కార 

ము వలన, సామ్య = =  గొమర్థ్యము, సతి + అపి = (పతి వ్య క్రియందు ఉన్నను, బుద్ధిః 

అను ఏకాకారమగు జ్ఞానము, అర్థాన్తరా శ్రయా = మరియొక 

యర్థము, ఆధారముగా అనగా నిమి తముగా గలదియే యగును. ఆ యర్థము జాతియేయని 

భావము. 
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ఎల్లి గోవ్యక్తులయందు “గౌ గౌ అను ఏకాకారమగు జ్ఞానము కలుగుచున్నది. 

ఆ. జ్ఞానమునకు గోత్యమను జాతియే కారణమగును, యోగ్యమగు కారణముబట్టియే కార్యము 

కలుగును. అట్టి జ్ఞానము గోవులకున్న సామ్యమునుబట్టి కలుగనేరదు. అటబ్రైన, “సదృశః' 

(ఈ వ్యక్తికి, ఆ వ్యక్తికి సమానమైనది) అనియే జ్ఞానము కలుగవలెను. “గౌః' అను వకాకార 
మగు జ్ఞానము కోలుగనేరదు. అర్టే వానియందున్న సామర్ధ్య మునుబట్టియు ఆ జ్ఞానము కలుగ 

నేరదు. అట్టుకాకున్న “సమర్థః అను రీతినే జ్ఞానము కలుగవలెను. కారణమునుబట్టి కదా 

కార్యము కలుగును. 

ఇందుకు దృష్టాంతము చూపబడినది, లోకమున దండము ధరియించువానిని 

“దజ్డి' అని వ్యవహరింతురు. అచట దండ సంబంధము కారణము. దండమునకు మనుష్యునకు 

సంబంధము సంయోగము దండ సంబంధము ఎవరికి కలుగుననగా దండమును (గహింపవలె 

ననెడి కోరిక ఉన్నవారికి కలుగును. కాగా దండ సంబంధమునకు కోరిక కారణమగును, 

అట్టితరి అట్టి ఇచ్చనుబట్టి 'దజ్జె' అను వ్యవహారము కలుగదు, సంబంధమువలననే పై వ్యవ 

హారము కలుగును. 

అక్ర దండమును (గహింబెడి ఇచ్చకు కారణమెది ? అని ఆలోచించిన, ఆ దండ 

మును ఎచట వినియోగించినపుడు అది సమర్థ మై కార్యజనక మగునో, అచటకి ల సామర్ధ్యము 

కారణమనవలను. అట్టితరి ఆ సామర్థ్యమువలన, 'దజ్ఞె' అను వ్యవహారము కలుగదు. 

కాగా ఇచ్చకు ఏది నిమి త్తమో, దానినిబట్టి “ఇచ్చ కలవాడు" అను వ్యవహారము 

కలుగదు. 

_పకృతమున ఎల్టగో వులయందు గోత్వజ్ఞానము కలుగుటలో వానికిగల సాదృశ్యము 
సామర్థ్యము నిమి త్రము కావచ్చును. వానినిబకి మాత్రము “గః అను ఏకాకారమగు జ్ఞానము 

రు 

కలుగనేరదు. ఆ జ్ఞానము సామాన్యమునుబ యే కలుగును. 
tt 

కాబట్టి సాదృశ్యముకం టె సామర్థ్యముకం చెను వేరుగా సామాన్యమును అనగా 
G2 

జాతిని అంగీకరింపవలెను. 198.941 

అవతారిక. అతిరి క్రమగు జాతిని అంగీకరింపనియెడల లోకమున శాబ్దవ్యవ 

వోరమునకు అనగా శబ్దమువలన క కలిగడి పరస్సరాభి|పాయమును గు గుర్తించుటకు భంగమె 

కలుగునని చెప్పుచున్నాడు. 

శో స్వభా వోఒవ్యపదేళ్యో వా సామర్యం వావతిషతే । 
గ i థి © 

సర్వస్యా నే యత _స్తస్మాద్వ్యవహారో న కల్పతే ॥ 95 

యతః = ఎందువలన, సర్వస్వ = ఎల్లి పదార్థమునకు అనగా కారణముగా కల్పింపబడిన 

పదార్థ మా;తమునకు, అన్తే = చివరయందు అనగా మూలకారణమునందు, స్యభావః ._ వా ' 

= స్యభావముగాని, సా మర్థ్యమ్ + వా సామర్థ్యముగాని, అవ్యపదేశ్యః = ఇది యిట్లు, 

అది ఆ రీతిగా; అని విశేషించి చెప్పుటకు అలవికానిదై, అవతిష్టతే = ఉండునో, 
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పదకొండము 

తస్మాత్ = అందువలన, వ్యవహారః = శబ్దము వలన లోకులకు కలిగెడి వ్యవ 
హారము అనగా పనులు చేసికొనుట, న + కల్పతే = కుదరదు, అనగా జరుగనేరదు. 

మనుష్యుడు జీవించుటకు కారణము వీది 2 అని (పశ్నింపగా, అన్నము కారణమని 

చెప్పవచ్చును. దానికి కార ణమెద్ది ? అని పళ్నకు ఓషధులు అని చెప్పవచ్చును. వానికి 

కారణమేది ? మరల ఆ కారణమునకు కారణమేది? అను రీతిని ప్రశ్న పరంపర కలుగగా 

చివరకు మూలకారణము పరమాణువులు, (ప్రధానము [బహ్మము అని చెప్పవలెను. దానివలన 

ఇది యెట్టు కలుగును అని [పశ్నింపగా అది దాని స్వభానమని చెప్పవలెను. నిజమున అది 

మనకు [ప్రత్యక్షము కానందున దాని స్వభావము కూడ [ప్రత్యక్షముకానందున, ఇది యిట్లు, 

అని స్పష్టముగా తెలియనేరదు, అట్టుకాక ఆ మూలకారణమునందు అనేక శక్తులున్న వని 
యంగీకరించిన, కారణము (ప్రత్యక్షము కానందున దాని శోక్రులు (పత్యక్షము కానందున 

అవియు స్పష్టముగా తెలియబడవు. 

అట్టి తరి “'గామానయ' (ఆవును తెమ్ము) ఓదనం పచ (అన్నము వండుము) 

మున్నగు వాక్యములవలన నియతమగు అర్ధము తెలియనందున లోక పవృ త్తియే జరుగక 
పోయెడిని. 'గోామానయి అని పయోగింపగా స్వభావమును తెమ్ము, సామర్థ్యమును తెమ్ము 
అను రీతిని జ్ఞానము కలుగవలెను. 

కాబట్టి సామర్థ్యము, సాదృశ్యము, స్వభావము వీని అన్నిటికంటె వేరుగ జాతులను 

స్వీకరింపవలెను. జాతులనుబట్టి శబ్దముల యర్థములు నియత ముగా (గహింపబడగలనవు. 

దానినిబట్టి లోకులు శబ్రములవలన సరియగు పవృ'కత్తి నివృత్తులను చేయగలరు. 1951. 

"= అవతారిక కపిల సాంఖ్యమతమును అధ్ర్వ్యైతమతమును ఆశ్రయించి వేరుగా 
జాతిని అంగీకరింపవలెనని చెప్పుచున్నాడు. 

శో యదా భేదాన్ పరిత్యజ్య బు ద్ధ్యక ఇవ గృహ్యాకే । 

వ్య క్యాత్రైవ తదా తత్ర బుద్ది రకా (ప్రవర్తతే ॥ 96 

యద్దా = = ఎపుడు, భేదాన్ = ఎల్ల భేదములను, పరిత్యజ్య = విడనాడి, వ్యక్త్యాత్మా + ఏవ = 

వ్య శియొక్క స్వరూపమే, బుద్ధ్యా = బుద్ధిచే ఏకః +- ఇవ = ఒనే వస్తువువలె, గృహ్యతే = = 

[(గహింపబడుకో, తదా = అపుడు, తత జ = ఆ వ్య క్రీయొక్ళ_ రూపమునందు, అనగా దానిని 

ఊతగా గైకొని, ఏకా = ఏకాకారమగు, బుద్ధిః = బుద్ధి అనగా సామాన్య జ్ఞానము, [ప్రవర్తతే 

= క్రలుగుచున్న ది. 

|పపంచక మునకు [ప్రధానము అనగా మూల పకృతి ఒక్కటియె కారణము, కాగా 

కార్యము పపంచకము. కార్యమునకు కారణమునకు అభేదము. అనగా కారణముక౦ టె 

కార్యము: భిన్నము కాదు. విశేషరూపమున వానికి భేదము కూడ కలదు. ఒకే వస్తువునకు 

అనేక' రూపములతో స్థితి కలుగుటచే వానికి అభేదము కలుగును. అదియే సామాన్యము, భేద 
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మును వివక్షించిన అదియే విశేషము. ఎల్ల వస్తువులకు అభేదమును అంగీకరించిన అదియే 
మహా సామాన్యము. అవాంతరభేదమును అంగీకరించిన అదియే గోత్వము, ఘటత్వము అను 

రీతిని అపరసామాన్యము. 

ఎల్ల పస్తువులు మూల (పకృతియొక్క_ పరిణామమే. అదై ఇత మతమున అవి C9 

(బహ్మముయొక్క వివ ర్తములు. 

కాగా భేదా౭.భేద విచారముచేయక ఎల్హభేదములను విడనాడి కేవల వ్యక్తులనే ఏక 
బుద్ధికి విషయమగునట్టు చూచిన అందు విషయమగునడి సామాన్యమే కావలెను. 

కాబట్టి సాంఖ్యమతమును జూచిన, అధై ఇతమతమును జూచిన సామాన్యము 

అనగా జాతి తప్పక అంగీకరింపవతెను. 196 

అవ న రిక పాణిని మహర్షి “సరూపాణా మేకశేష ఏకవిభక్షా” (1-2.64) 
అసూతముచే పుటొ, ఘటాః, మున్నగు స్థలములయందు ఏకి శేషమును విధించెను. ఎన్ని 

ఘట వ్యక్తులను బొధింపదలచెనో, అన్ని ఘట శబ్దములను |పయోగింపవలెను. కాని లోకమున 
అట్టులేక ఒకే ఘటళబ్దమును _ప్రయోగించుట కానవచ్చుచున్నది. దానికి ఉపప త్తిని చూపుటకై 
ఏకశేషము ఆరంభింపబడినవె. కాగా వ్యక్తి పక్షమున సూతము అవసరమగుచున్నది. 

ఘటాది శబ్బములకు ఘటత్వము మున్నగు వాతియే వాచ్యుమగును. ఈ పక్షమున 

ఒకే ఘటశబ్దము వాతిని పురస్కరించుకొని ఎన్నియో ఘటములను బోధింపగలదు. కనుక 

ఏక శేష స్నూతము చెప్పనక్కర లేదు. 

గ్ర bs d ER ర A స్ో ty తి పక్షమును ఆ/శయించి పై పద్ధతిని ఏకశేష సూత 

యంశమును జూపుచున్నాడు. 

ట్లో! భేదరూపై రనుస్యూతం యదై కమివమన్యతే | 
సమూహావ గ్రహా బుద్ధిర్బహుభ్యో జాయతే తదా ॥ 97 

బుద్ధికి =.బుద్ది, యదా = ఎప్పుడు, భేదరూ మైః = భేదముకల రూపములతో అనగా భిన్న 
రూపములతో, అనుస్యూతమ్ = అనుసరింపబడియే యున్న సమూహమును, ఏకమ్ + ఇవ 
జ ఓకే పదార్థమునుగా, మన్యతే = తలచునో, తదా=ా అపుడు, సమూహావగహా ఇ సమూ -- 
హము ఆధారముగా గలదై, బహుఖ్యః = బహు సంక్యాకములగు వ్యక్తులవలన, జాయతే = 
జనించుచున్న ది. 

శబ్దము నుచ్చరింపగా అర్థము బుద్ధికి విషయమగును, ఆ యర్థము భిన్నముగా 
నున్న వ్యక్తి, ఏకరూపముగానున్న జాతియు కాగలదు ఆ ఏకత్వము అనగా జాతియందున్న 
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ఎకత్వము భిన్నములగు వ్యక్తులతో సంవలితమేయగును, కాగా వీకత్యము అ|పధానమై 
వ్యక్తులే |పధానములుగా నుండుటచే వాని సమూహము బుద్ధికి విషయమగును, కనుకనే 
"రామలక్ష్మణా” మున్నగు ఇత రేతరయోగ ద్యంద్యమున, ఘటాౌ, ఘటాః మున్నగు ఏక 

శేషమున వచనభేదము కానవచ్చుచున్నది. సమాహార ద్యంద్యమున ఏ” వచనమే యుండును 

పదకొండము 

కాబట్టి సె రీతిని వకశేష స్థలమున సమూహము విశేషముగా బుద్ధికి విషయమగు 

చున్నది. (ర; 

అవతారిక 'ఘటః, ఘటౌ, ఘటాః' మున్నగు శబ్దములవలన కలిగెడి జ్ఞాన 

మున జాతి భాసించిన ఏకత్వము నియతమనును. వ్యకు లు భాసించిన వాని సమూహము 

భాసించును. ఈ రెండింటికంటె వేరు వ 

వపా, 

స్తువు భాసింపనందున వ్య కులకు పరస్పరము భాసించు 
చున్న సాదృశ్యమును ఎట్టు ఉపపాదింప 

చున్నా డు. 

గలము ఇ అను (పశ్నకు సమాధానము చెప్పు 

లో సకృ(తృవృ తా వేకత్య మా వృత సద్భశాత్మతామ్ | 

భిన్నాత్మికానాం౦ వ్య క్షీనాం భేదాపోహో త్పపద్యతే 11 98 

(బుద్ధిః) = బుద్ధి, భిన్నాత్మికానామ్ = భిన్నమగు స్వరూపముకల, వ్య క్తీనామ్ = వ్యక్తులకు, 
సకృత్ = ఓకసారి, పవృతొ = [పవృ త్రి కలుగగా, భేదాసపోహాత్ = భేదము నించుటవలన, 

ఏక త్వమ్ = ఏకత్వమును, ప్రపద్యతే a పొందుచున్నది. 

భేదము వ్యక్తులనుబట్టి కలుగును ఆ వ్యక్తులను దూరము. చేసి ఒకేసారి బుద్ధి (పవ 

ము వాతికి సంబంధించును. కాక 

సముదాయమునకు సంబంధించును. ఈ రీతిగా జాతి, సముదాయము ఉపపన్నములగుచున్న వి, 

[ప్రపద్యతే = పొందుచున్న ది. 

ఆ బుద్ధియే పలుమారులు వ్యక్తులకు సంబంధించిన, ఆ వృ త్తియనునది ౬ తే 

ధర్మము కలవాని కే కలుగుటచే వానికి సాదృశ్యము బుద్ధికి విషయమగును, 

ఆ బుద్ధికి జాతి విషయము కాదు. జాతి నియతముగా అభేదమును ఆ్మశయించి 
యున్నది. సముదాయము కూడ ఆ బుద్ధికి విషయము కాదు. అది వ్యక్తుల అనావృత్తిని ఆధా 

రముగా చేసికొని యుండునుగదా | 

గోవువంటిది గవయము అను జంతువు కలదు. ఆ రెంటికి ముందుగా ఖేద జ్ఞానము 

కలుగును. పిమ్మట ఆ రెంటికి అవయవముల సామ్యముండుట చే అభేదము భాసించును. దానిని 
బట్టి వానికి సాదృశ్యము బుద్ధిలో భాసించును. కాబట్టి, జాతి సముదాయము ఏకత్వ్యమును బగ్జి, 

ఆవృ త్రినిబట్టి సాదృశ్యము కూడ ఉపపన్న మగును, 19811 

[6] 
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అడతార్ిక__.. జాతీయనునది సాదృశ్యము శక్తి అను వానికంటె అభిన్న మే 

భిన్నము కాదు అను ఆవృత్తి రిక్తమగు జాతిని 92వ కోకమున, 98 వ శ్లోకమునుంచి వాని 

కంటె వ్యతిరిక్తమగు జాతిని నిరూపించియున్నాడు. 

పస్తుతము బౌద్ధ సిద్ధాంతమును అనుసరించి జాతి నిజరూపమున లేదు. అది 

కల్పితమె అని 99, 100, 101 మూడు క్లోకములచే పదర్శించుచున్నాడు. 

శో అను. పవృ త్తేతి యథాఖిన్నా బుద్ధిః (పతీయతే 

అర్భోవ్యావృతత్త రూపోఒపితథా తే ఇన గృహ్యూతే ॥ 99 

బుద్ధిః = బుద్ధి అనగా జ్ఞానము, అనుుపవృతా + qతీ = ఎల్ల వ వ్యక్తుల యందు అనుగతముగా 

నున్నదనెకి కారణసువలన, అభిన్నా = ఏక రూపమై, [పత ప్టయతే = తెలియబడుచున్న దో, 

తథా =జఅమే ఆర్థః = అర్థము అనగా ఆవు మున్నగు వ్య కి, వ్యాపృ త్రరూపః _1_ అపి = 

విలక్షణమణగు రూపము కలదియైనను, త తేన = అభేదరూపమున, గృహ్యతే = తెలియ 

బడుచున టి. 

ఎల్ల గోవ్యక్తులయందు “గౌ, గొ అను వకాకారమగు జ్ఞానము కలుగుచున్నం 

దున, దానిని పురస్క-రించుకొని వేరుగా జాతిని అంగీకరింపవలెనని కొందరు పలుకుదురు. 

కాని యది యుక్షము కాదు. వ్యక్తులు వేరువేరుగా నున్నందున వానిని పురస్క_ 

దించుకొని కలిగెడి జ్ఞానములు కూడ ఖన్న ముఠతే. ఎబ్బ వ వ్యక్తులయందు అనుసరించియున్నం 

దున ఆ జ్ఞానము ఒక టియే యని లోకులు తలంచు చుచున్నారు. 

అల్లి గోవ్యక్తులు తమ్ముబట్లియు, ఇతర వ్యక్తులనుబటైియు థిన్నములె. అటెనను 
ఈ! J శు "aa! 

అవి యన్నియ ఏకరూపముగనే గుర్తింపబడుచున్న వి. 

కాగా జాతి యనునది. వేరు పదార్థము లేదు. భమ మూలమున కల్పింపబడు 
న్ 
చున" ది. 1॥199॥ 

ఆవతొారిరతొ__ ఎర్రి గ వాది వ్యక్తులకు సంబంధించి *“గౌః, గౌకి అను ఏ కాకారమగు 

జ్ఞానము కలుగుచున్నది. అందు ఆ కాది సిద్ధమగు [భమయె కారణమా? కాక బాహ్య పపం 

చై చన సిమి త్రమున్నదా ? అను (ప్రశ్నకు సమాధానము చెప్ప 

శో సరూపాణొం చ సర్వేషాం న భేదోపనివేశినః | 

విద్య న్రే వాచకాః శబ్లాః నాపి భేదోఒవధార్యతే 100 

1. సరూవపాణామ్ = సమానమగు రూపముకల, సర్వేషామ్ + చ = ఎల్లి వస్తువులకు గూడ, 
దః ఆ భేదము, న + అవధార్య తేరే = నిర్ధారణచె వేసి ను ర్రించుటకు ఏలుపడదు, 

సముడేశము ర పదకొండము 
100] 

ఎలి పదార్థములకు పరస్పరవ ము భేదము స్వాభావికయు, ఒక వస్తువును పోలిన 

మరియొక వస్తువు ఉండదు. గోవువంటిడి గవయవము అను లోకుల వాడుక యున్నది. కాని 

అది సత్యము కాదు. ఆ రెంటికికల భేదము గుర్రింపబడక పోవుటచే భ్రమ మూలమున వార U 
లకు ఆ వాడుక కలిగినది. దినిని “| పఖ్యవ్యవహారి మందురు. అనగా కెంటికికల విశేషము 
తెలియబడనందున రెంటికి సామ్యమున్నది అని భావించుట |పఖ 

సాదృశ్యమనునది [భమమూలకము. 

2. భేదోపనివేశినః = వస్తువునందు కల అసాధారణమగు స్వరూపమున ఉన్న భేదమునకు 
దగరగా నున్నట్టియు, వాచకాః = ఆ భేదమును టోధించెడి, శభ్రాః + అపి = శబ్దములు కూడ, 

(పతి వస్తువునందు అసాధారణమగప ధర్మము కలదు. కాని ఆ ధర్మమునకు 

సంబంధించిన బోధకమగు శ బ్రములు లెవు. ఒక గోవునకు ఏదో ఒక విలక్షణమగు ధర్మ 

ముండును. ఆ ధర్మము మరియొక గోవున కుండనేరదు. రెండవ దానియందు దానికే 

సంబంధించిన ధర్మముండును. ఇటే మరియొక గోవునకు అసాధారణమగు ధర్మముండును, 

కోట్టకొలది గోవులున్నను పతి వ్యక్తికి ఇతర వ్యక్తికి లేని ఏదో అసాధారణ ధర్మముండును. 

కాగా ఒకొక్క. గోవ్య క్తిని టోధించెడి గోళ బ్రములు కూడ వెేరువేరుగానే యున్నవి. ఆ 

అసాధారణముగా నున్న ధర్మమును బోధించెడి శబ్రములు లేనేలేవు. ఆ ధర్మము శబ్రగోచ 

రము కానేరదు 

పె రీతిని ఆ ధర్మములకు వాచకములగు శబ్దములు లేనందున ఎల్పగోవులకు 

వాచకము ఒక్క. శబ్దమే అని [భమయు కలుగుచున్నది కాగా ఎల్టగోవులను కి కే శబ్దముచే 

వ్యవహరించుట 'ఉపాఖ్య' వ్యవహా హారమందురు. 

కాబట్టి వ్యక్తులకు కల భేదము గు ర్రింపబడ నందున భమమూలక మగు ఏకరూప 

మగు జ్ఞానము కలుగుచున్నది, దీనిని “పఖ్యి వ్యవహారమందురు 

వ్యక్తియందున్న విశేషములను బోధింబెడి శబ్దములు లేనందున, అభిన్నమగు 

అనగా ఏకరూపమగు శబ్ద పవృ శీ కలుగుచున్నది. దీనిని 'ఉపాఖ్య' వ్యవహారమందురు. 

కాగా సామాన్యమనెడి బాహ్య వస్తువు లేనేలేదు. 11001 

అవతారిక పె శ్లోకమున కల “స ర్వేషామ్” (ఎల్ల పదార్థములకు) అను 
యా (ae) 

పదముయొక్క_ అర్థమును వివరించుచున్నాడు. 

* “సర్వం నస్వలతణమ్' అరి బుద్దుని యుపదెళము, ఎల్లవన్తువులు తనకు శానే లవణము 

చివ్నాము, సకియగుట, తనకు నరియగు మరియొకటి లేనే లేదు 

1, సర్వం స్వలవణమ్, 2, సర్వం దుఃఖమ్, ళీ. నర్వం తణికమ్, 4. నర్యం గూన్యమ్ * 

ఈ నాలుగు బుద్దుని ఉపదేశములు. 



వాక్యస దీయము 4 జాతి 

శో జ్ఞానశబ్రార్థ విషయా విశేషా యే వ్యవస్థితాః | 

తేషాం దురవధారత్వాత్, జ్ఞానా ద్యేకత్వ దర్శనమ్ [1 101 

జ్ఞాన శబ్దార్థ విషయాః=ా జానము, శబము |; అర్థము ఇవి విషయముగాగల అనగా వాని నందున్న, 

యే ఏ, విశేషాః = అసాధారణమగు ధ ము ములు అనగా స్వరూపములు, వ్యవస్థితాః = 

నిక్చితములై అనగా _ప్రమాణసిద్ధములై యున్నవో, తేషామ్ = ఆ విశేషములు, దురవధార 

త్వాత్ = తెలిసి కొనుటకు శ క్యములు కానందు న, జ్ఞానాద్యేక తద ర్శనమ్ = జ్ఞానము మున్నగు 

వానికి ఏక త్యబుద్ది కలుగుట జరుగుచున్నది, 
ధ్ 

ఘటము, పటము మున్నగు అర్థములు అనగా రువ వానిని బోధించెడి 

“ఘటము, పటము' మున్నగు శబ్దములు కలవు. ఆ శబ్దముల వలన ఘటము మున్నగు అర్థ 

ములు విషయముగా గల జ్ఞానములు కలుగుచున్నవి. 

నములు పరస స్పరము భిన్నములు, ఒకదానిని పోలియున్నది మరియొకటి 

యుండదు. *ఘటి అను శబ్దము బహువిధమె. వానికి పోలిక లేదు. కోట్లకొలది ఘటవ్యక్తు 

లుండవచ్చును. అవియు పరస స్పరము భిన్నములె, వానికి ఏమియు పోలిక యుండనేరదు. 

- 2% 

కాసి జ్ఞానములకు, ఆపె శబ్దములకు, అట్రై అర్థములకు వానిలోనే వానికి కల 

భేదము సామాన్య (పజలచే గు_రింపనలవి కానందున, ఎల్ల జ్ఞానములు ఏకరూపములే యని, 

ఎల్ల ఘట శ బ్రములు ఏకరూపములే ని, ఎల్ల ఘటవ్యక్తులు ఏకరూపములే యనియు వివేకము 

లేని (పజలు భావించుచున్నారు. 

వివేకము కలవారికి మాత్రము జ్ఞాన శబ్బార్థములకు కల భేదము స్పష్టముగ 

గోచరించును. nlOln 

అవతారిక ౪9, 100, 101 మూడు ఖోకములచే బౌద్ధమతము నా్మాశయించు 

స్వతః జాతి లేదనియు జ్ఞాన శజ్దార్థములకు ఏకత్వము అభింపదనియు, ఏకత్వము [భమ 

మూలక మనియు నిరూపించియున్నా డు. 

(పస్తుతము ఆ మతమును ఖండించుచున్నాడు. 

“Srp వాన్ ల అద్య ఈర, లో జ్ఞానేష్వపియథాఒ.ర్లేష తథా సర్వేషు జాతయః | 

సంసర్లదర్శన సన్ని, తాశ్చార్థస్య (పసాధికాః [1 102 

సంసర్గ దర్శనే = సంనర్లశ సిద్ధాంతమున అనగా [బ్రహ్మమునందు అనంతములగు భిన్న 

శక్తులు కలవు. అవి [పత్యేకము కార్యమును కలిగింపలేవు. అవి పరస్పరము కలసియే కార్య 
సాధకము లగును ఆను సిద్దాంతమున, యథా = ఏ రీతిగా, అర్థెమ = కడవ మున్నగు 

స్ క్ర సి వ్యాంతము ఈ సముద్దేశమున నే వవ వ శ్లైక ముచే నిరూపింపబడినది. ఇది జాతి 

వాదమునకు మూలము. 

_ ఈం 
స ముద్దేశము ర్ట పదకాండ 

103] ల 
వ. మ + అపి = se ద ముం 

వస్తువులయందో, తథా = అక్ర, సర్వేమ = ఎల్ల విధములగు, జ్ఞానేమ + అపి జూ క్ల 

ర్ లందు కూడ, జాతయః = జాతులు, సన్తి =కల 

తాః --చ=ఆ జ్ఞాన జాతులే, అర్థస్య = బాహ్యమగు ఆర్థజాతికి, పసాథికాక ౫ 

నిశ్చాయకములు అనగా నిర్ణయమును కలిగించునవై (భవ న్తి) = అగుచున్నవి. 

ఎల చోవాకులయందు 'గాః, గౌ*ి అను రీతిని ఏకాకారమగు జ్ఞానము కలుగు 

ఏ సామాన డదు- 
చున్నది. అది సామాన్యమ. నుబట్టియ కలుగుచున్నది. దానిని కప్పబుచ్చుట సాధ కిక 

గవాది వ్యక్షలయందు గోత్వము మున్నగు జాతులున్నవని చెప్పుటయే యుక్తము. 

అట్లే జ్ఞానములందు కూడ సామాన్య విశేష భావముండుటచే నచట కూడ జాతు 

లను అంగీ కరింపవలెను. ఆ జాతినిబట్టియే గోత్యాది జాతులున్నట్టు నిర్ణయింపబడును - కాగా 

మునకు ఏకరూపత్వము సిద్ధించినపు డె వ్యక్తులకు సామాన్యము సిద్ధించును. 

అవాంతర భేదమున్నను ఏకరూపమగు జ్ఞానము కలిగిన అచట జాతిని ఆంగిక 

రింపవలెను. అట్టితరి ఆనంత్యము _పసక్తమైనను అది _ప్రకృతమున దోషము కానేరదు. 

మరియు విశేషరూపమున శబ్దము బోధకము కానేరదనుటయు యు క్రమము కాయ _ 

జాత్యుత్సలాదుల యందున్న గంధాదులవలె అట్టి ధర్మములుండుటలో విరోధము తోయ. ఈ 

యరము ఈ సముద్దేశముననే 47 వ శ్లోకమున నిచారింపబడినది. (1028? 

థి 

అవతారిక సంసర్గ దర్శనమునే మరియొక రీతిని చూపుచున్నాడు. 

శో క్లేయస్థమేవ సామాన్యం జ్ఞా జానానాముపకౌరక మ్ | 

న జాతు జ్లేయవత్ జ్ఞానం సరరూపేణ రూప్యతే 11 103 

జ్లేయస్థమ్ వ ఏవ = జ్ఞయమగు ఘటాదులయందున్నట్టియే, సామాన్యమ్ = సాయమూ ని ము 

అనగా జాతీ, జ్ఞానానామ్ = జ్ఞానములకు అనగా జ్ఞానముల వకత్వమునకు, ఉపకారక కము జ 

ఉపకరించునది యగును. 

స్వతః జ్ఞా జానములందు జాతి యుండనేరదు, తెలియబడెడి ఘటాది వ్యక్తులయయుంయ 

జాతీ యున్నది. అదియే జ్ఞానములకు ఏకత్యమును సంపాదించును. అనగా వానియంయగ్వూ 

సామాన్యము జ్ఞ జానములయందుండును. జ్ఞానము స్వతః ఏకరూపమె. 

జ్ఞానామ్ = జ్ఞానము, జ్లేయవత్ = జయమగు ఘటాదికమువలె, జాతు = వెన్నుడు 

కూడ, పరరూశే భణ = ఇతరములగు పదార్థముల ౨ స్వరూపముే, న- నిరూప్యతే == ను యూా స 

మును బొందింపబడునది కానేరదు. 

ఘటత్యమనెడి ధర్మమునుబట్టి ఘట వ్యక్తి సిద్ధించును. ఆ రీతిగా జ్ఞా నము నుడ 

మరియొక దానినిబట్టి సిద్ధించునది కాదు, బాహ్య వస్తువులను పురస్క-రించు కొనియె జ్షూనవము 



[104 
స్వతః దానియందు నానాత్వము వైలక్షణ్యము 

కలుగదు. ఘటాది వ్య క్రినిబట్టి జ్ఞానముయొక్క ఆకారము ౨ నిష్పన్నమగును. అప్తే ఘట వ్యక్తి 
యందున్న ఘటత్వ వాతినిగూడ జ్ఞానము పొందగలదు 

కలుగును. కనుక జ్ఞానము పరాదీ నము. 

కాబట్టి స్వతః జ్ఞానమునందు సామాన్యము లెకున్నను ఘటాదిక మునందున్న జాతి 

జ్ఞానమునందుండును, కాగా బాహ్య పదార్థమే ఆందుకు కారణము కాగలదు. 111081 

అవలౌరిరో__ జ్ఞానము జ్ఞ జేయము కానందున ఆది యిన్నడు ఇతర 

రూపముచే నిరూపింపబడదని చెప్పబడినది. కాని యది యెట్టు ? 

చెప్పుచున్నాడు. 

వస్తువుయొక్క- 
అను |పశ్నకు సమాధానము 

శో యథా జ్యోతిః (పకా శేన నాన్యేనాభి పకాళ్యతే | 

జ్ఞానాకార స్తథాన్యేన న జ్ఞానేనోపగృహ్యకే ॥ 104 
ఇ జా ఖు 

యథా = ఏ రీతిగా, జోరితిః = తేజము, అ అన్యసన = మరియొక , (పకాశేన = తేజముచే న 1 

అభ్మిపకాళ్యతే = |పకాశింప చేయబడదో, 

గా తథా = ఆ రీతిగా, జ్ఞానాకారః = జ్ఞానము యొక్క ఆకారము, అనేన = మరి 

యొక, జ్ఞానేన = జ్ఞానముచే, న + ఉపగృహ్యతే = [గహింపబడదు 

ఘటము మున్నగు జడ పదార్థములను దీపము అనగా వెలుతురు (ప్రకాశింప 

చేయును. ఆ వెలుతురు మరియొక వెలుతురును అపేక్షింపదు. అట్టుకాక తేజము మరియొక 
తేజముచేతనే |పకాశింపజేయబడిన ఆదియు జడమే కావలెను. కనుక తేజము స|ప్రకాశము 

ఇతరమును అపేక్షింపదు. అక్ర జ్ఞానముకూడ స్య|పకాశమే, మరియొక జ్ఞానముచే [గహింప 

బడునది కాదు. 

ఘటము మున్నగు వ్యక్తులకు ఘటత్యము మున్నగు జాతియొక అపేక్ష కలదు. 

జ్ఞానవ మునకు అట్టి యేక లేదు. కాబట్టి అర్థములయందున్న ఏకత్యము జాతినిబట్టి కలుగును. 

ఆ జాతీయు వ్య క దారా జ్ఞానమునకు కలుగును. 

జ్ఞానములు ఆకారము కలవి. స్వపకాశములు. స్వతః అవి జాతి లేనివి, 

ఎ లేనౌొంల యు. జ్ఞానమునకు జయమగు ఘటాదులయం ందున్న సామాన్యములే 

ఉపకారకములగును. కాని జ్ఞానమునకు ఆకారము లేదు జ్ఞానము స్య పకాశము కాదు అని 

వై శేషికులు తలంతురు. 

కాని వైయాకరణులు అట్టు భావింపరు. 
రము, సామాన్యరహితమనియే తలంతురు. 

[ey 
త్ర బూరిచచు సగం గ అర రీతిని జ్ఞానము న్వ(పకాశము, సాకా 

వై.శేషికమతము యు కము కాదు. ఈ = 

వ్యక్షమగుచున్నది. హేలారాజు దీనిని స్పష్టపరచెను. 1041 

యంశము 'జ్ఞానాకారః' అను పదముచే 

| 
| 
| 

సముద్దేశము 87 పదకొండము 

అవతారిక --_- అయం ఘటః, (ఇది కడవ) అను శబ్రమువలన, ఇది కడవ. అను 

జానము కలుగుచున్నది. ఆ జ్ఞానము బులో ఘటము విషయమ మగుచున ది. 
ఖా హా 

అటే “మట జానమేతత్” అను శబ్దమువలన ఇది షా వ వ 

కలుగుచున్నది. ఆ రెండవ జ్ఞానములో జ్ఞానము విషయము కాగలదు. రెంటికి భేదము 

వీపియు లేదు కదా : అను (పశ్నకు సమాధానము చెప్పుచున్నాడు. 

శో॥ ఘటజ్టానమితి జ్ఞానం ఘటజ్జాన విలక్షణమ్ | 
na) 

ఘట 'ఇత్యపి యత్ జ్ఞానం విషయోపనిపాతి తత్ ॥ 105 

ఘట జ్ఞానమ్ --ఇలి = ఘట జ్ఞానము ఇది అనెడి, జ్ఞానమ్ = జ్ఞానము, ఘటజ్ఞాన విలక్షణమ్ 

= ఘటము అనెడి ్ఞానముకంటె విజాతీయమైన దే. 

'ఘటః' అను పదమువలన కలిగెడి “ఘటము అను జ్ఞానము పరు. “ఘబజ్జునమ్' 

ఇ 

్ష వ దో కానము”* అనునది విలక్షణమెనదే. రెండు ఏకరూప 
అను పదమువలన కలిగెడి “ఇది ఘట జ్ఞానము మై 

ములు కావు. 

ఇందుకు కారణము చెప్పుచున్నాడు. 

ఘటః -- ఇతి - అపి = ఇది ఘటము అనెడి, యత్ 4! ఏ, జ్ఞానమ్ = జ్ఞానమో, 

తత్ = ఆ జానము, విషయోపనిపాతి = ఘటము మున్నగు విషయమును అనుసరించి 

య 

యున్నది. 

“ఇది ఘటము అను జ్ఞానము విషయమువలన కలుగుచున్నది. అనగా విషయ 
షః 

ముచే జనియించుదున్న ది. “ఇది ఘట జ్ఞాసము' అను జ్ఞానము విషయమువలన జనింపలేదు , 

“నేను ఇటి జానము కోలవాడను' అను రీకిని ఆ రెండవ 'జ్ఞానమున్నది 

ప ఇష 

*కాబటి ఒక జ్ఞానము మరియొక జ్ఞానము ఎన్నడు [గ్రహింపబడదు. 11105! 

ఠి 

అవతారిక ఘటాదిక ము జ్ఞానములో విషయమగుచున్నది. గాహకము జ్ఞానము. 

(గాహ్యము ఘటాదికము, జ్ఞానము గా హ్యాకారముకంటె థిన్నము కాదు. ఇది ఘట జ్ఞానము 

త 

అను జ్ఞానమున ఘటము కూడ సంబంధించి యున్నది కదా ! అందుచే “ఇది ఘట జ్ఞానము 

ఇ 

అను జనము కూడ విషయమువలన జనియించినడే అను పశ్నకు సమాధానము చెప్పు 

గా 
చున్నాడు. 

థో; యతో విషయరూపేణ జ్ఞానరూపం న గృహ్యతే | 

(aa! 

ఆరరూపవివి కం చ స్వరూపం నావధార్య తే Il 106 

* ఈ శ్లోకమునకు ఉలారాజు మరియొక రీతిగా వ్యా త్య రశించెను. విశేషము న 

శ ౦చువారు “మూలము చూతురు ౧*క (గ్రంథ విస్తర ఫిత్రిచే నిచట చూవ లేదు, 

నన చ క్యా 



a | [106 
యతః = ఏల యనగా, జ్ఞానరూపమ్ = “ఇది ఘట జ్ఞానము” అను జానము, విషయరూపేణ క్షా 

ఘ 
= ఘటము మున్నగు విషయముల యొక్క స్వ రూపముచే అనగా వానితో మ్మిశితమై, న -- 
గృహ్యతే = [గహింపబడదు. 

పె చూపబడిన జ్ఞానము విషయ జనితము కాదు. 

అర్భరూప వివిక్తమ్ + చ= విషయము యొక్క రూపముతో వివి కమగు అనగా 
ని రూపక దం రం చ ఆ న అగ దా పములేని, సరు పమ్ = జ్ఞానము యొక్క స్వరూపము, న అవధార్యతే = 

నిశ్సయింపబడ'దు. 

వ్ష షష పరా వాం రొ సు షయము నిది జ్ఞానముండనేరదు, కనుక ఘట జ్ఞానము, అని అనుచున్నారు. 
వస్తుతః ఆ జ్ఞ నము విషయమువలన పుట్టునది కాదు. 1061 

దవ్యనముద్దేశ ము-_ Pad 

అవతారిక ఎల్లశబ్దములకు జాతికాని, [దవ్యముకాసి వాచ్యమగునని జాతిసము 

దేశమున రెండ వళ్ణోకముచే (జాతిర్వా, దవ్యమేవవా) చెప్పి, ఆసముద్దేశమున వాజప్యాయన 

మహర్షి యొక్క మతమును నా|శయించి జాతియే ఎల్ల శ బ్రములకు వాచ్యమగుననెడి పక్షమును 

నిరూపించెను. 

ఈ సముద్దేశమున వాాడిమహర్షిమతము చొప్పున దవ్యమే ఎల్ల శబ్దములకు వాచ్య 

మగుననెడి పక్షమును నిరూపించుచున్నాడు. 

లో; ఆత్మావస్తు స్వభావశ్చ శరీరం త _త్త్యమిత్యపి | 

దవ్యమిత్యస్య పర్యాయా, _స్తచ్చనిత్య మితిస్మ తమ్ ॥ 1 

A. నిరూపింపదలచిన |దవ్యమును భో ధించెడి పర్యాయశ'బ్దము లను ముందుగా చూపుచున్నాడు. 

దవ్యమ్ + ఇతి -(- అస్య = [దవ్యమనెడి పదార్థమునకు, ఆత్మా = ఆత్మ శబ్దము, 

వస్తు = వస్తువు అనుళబ్బము. స్వభావః _,-చ = స్వభావము అనెడి శబ్దము, శరీరమ్ = శరీరము 

అను శబ్దము, తత్త మ్ +-ఇతి =తత్త్యము అనుశబ్దము, అపి=ఇవియే, పర్యాయాః పర్యాయము 

లుగా, (సన్తి) = ఉన్నవి, వైయాకరణులు ఏయర్థమును |దవ్యముగా భావించిరో, ఆయర్థ 

మును బోధించెడివి ఆత్మమున్నగు 5 శబ్బములే కలవు. ఇవి తప్ప మరియేళ బ్బము ఆ|దవ్య 

మును బోదింపశాలదని భావము. 

ఘటః, పటః మున్నగుశబ్దములు జాతిమున్నగు ఉపాధుల ద్వారా (బహ్మరూప 

మగు [ద్రవ్యమును బోధించును. ఆత్మమ్మున్న గు అయిదు శబ్దములు ఉపాధుల నపేకింపకయే 

దవ్యబోధకములగును. 

2కే వ్యక్తిని బోధించెడి పలుశబ్దములు పర్యాయ శబ్దములన బడును. ఉదా-ఇన్ద్రః, 

మరుత్యాన్ , మఘవా, పాకశాసనః, శకః. ఆ శబ్దముల వ్యుతృత్తిమా తము వేరుగానుండును 

అటే ఆత్మాదిశబ్రములు దవ్యబోధకములై పర్యాయములుగా గుర్తింపబడుచున్న వి. 
య a) Pan 

ఒకే మతమును నాశయించి పెశబ్దములు పర్యాయములుగా ఇచట చూపబడలేదు. 

దార్శనికు లవిభిన్న ములగు దృక్పథముల నాశ్రయించి పై శబ్దములు చూపబడినవి, 

1. ఆత్మా-ఆప్పో తీతి ఆత్మా (అంతట వ్యాపించి యుండునది, ఆప్లి = వ్యాప్తా 

అనిధాతువు) అనువ్యుత్ప త్తిచె ఆత్మళ బ్దము సత్యజ్ఞూనానంద రూపమగు నిర్గుణ [బహ్మమును 

టోధించునని అదై ఇత శాస్త్రజ్ఞులు విశ్వసింతురు, “అయమాత్మా బహ్మ మున్నగు (శుతు 

లిందుకు (ప్రమాణము. 
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2, వన్తు- వనతీతివస్తు [తనయుక్క అసాధారణమగు రూపముతోనుండునది) 

అనువ్యుత్స త్తిని బట్టి [దవ్యము స్వలక్షణమని బుధ్ధమ తానుయాయులు నమ్ముచున్నారు. 

“సర్వం స్వలక్షణమ్” (ఏ వస్తువైనను తనతో తానే సమానముగానుండును. తనతో సమాన 
మగు ఇతర వస్తువులేదు) అని వారు భావింతురు. అట్టివస్తు వే వ్యవహారమునకు సాధనము. 

లి. స్వభావః- స్వస్యభావః (తనయొక్క భావము) స్వశబ్దమునకు తాను అని 

యర్థను. తాను అనగా సత్తయే. పూర్వాపరభావములేకయన్నది సత్త. అదియే తన (పక్క. 
నున్న ఉపాధుల భేదముచే భిన్నరూపమును దాల్చి [దవ్యమనబడుచున్నదని సత్తాఒదై్వైత 

వాదుల యా శయము. 

4. శరీరమ్-- శీర్యతే ఇతి శరీరమ్ (నశించునది) అను అభ్మిపాయముతో మనకు 
కానవచ్చెడి నశించు స్వభావము కల దేహము శరీరము. అందు చేతనుడగు పురుషుడుకలడు. 

అతడు శరీరి అని వ్యవహరింపబడుచున్నాడు. పురుషుడు తప్ప మిగతా భాగమంతయు 

జడ మే. అదియే శరీరము. కాగా జడమగు శరీరమునకు చేతను డగు శరీరికి భేదము తెలియ 

బడనందున శరీరమే దవ్యము, అదియే [ప్రధానమని సామాన్య |పజలు తలంచుచున్నారు. 

అదియే దవ్యము, ఆత్మ అని వారి తలంపు. 

ట్. తత్త్వమ్-- తేషాంభావః త త్తృమ్ (వాని యొక్క. అనగా భూమి, నీరు, 

తేజము, వాయువు అనెడి నాల్గభూతముల సమష్టి) అనువ్యుత్పత్రిని స్వీకరించి శరీరము 

ఇం దియనులు విషయములు పీనియొక పోగు (దవ్యమని చార్వాకులు నమ్మియున్నారు. 

ఏరిమతమున ఆకాశమనే ఐదవభూతములేదు. 

పయిదితిసి దార్శసికుల దృకృథ ములు విభిన్న ములై నను వస్తుతః ఆన్ని శబ్దములు 

నిర్గుణాద్వితీయ బహ్మమునే బోధించునని (గంథక ర్రయొక్క ఆశయము. 

B. తత్ = అది అనగా |దవ్యము, నిత్యం + చ జు నిత్యమే, ఇతి = అని, స్మతమ్ = 

స్మరింపబడినది, అనగా చెప్పబడినది. ఆ [దవ్యమునిత్యమే, అనిత్యముకాదని పెద్దలు చెప్పు 

చున్నారని భావము. 

క్ సిధేశబ్దార సంబన్ఫై” (శబ్దములు, వానిచే బోధింపబడెడి యర్థ ములు, ఆశ బ్బార్ధము 

అకు గల సంబంధములు నిత్యములే) అని కాత్యాయనుడు సిద్ధాంతము చేసెను. ఇచట సిద్ధ 

శబ్రమున కు నిత్యమనియర్థ ము. ఎల్ల శబ్దములు దవ వ్యమునే బోధించును. ఆ|దవ్యము నిర్గుణ 

బహ్మ రూపము. కాబట్టి దవ్యము “నిత్యమనుట కెన్నయే ఆః యర్థమును మహాభాష్యకారుడు 

వ్యక్కపరచెను, శబ్దమునకు నిత్యత్వము మొదటి కాండమున చూపబడినది, mln 

ఈ యంశము నిట గుర్తింపవలెను : (ద్రవ్యము రెండువిధములుగా నున్నది (1) 

పారమార్ధికము, (2) వ్యావహారికము. మొదటిది నిర్గుణ [బహ్మరూపము, అట్టి [బహ్మభావమే 

మోక్షము. రెండవది వ్యాకరణ శాస్త్రమున విధింపబడిన కొన్ని కార్యములు (పవర్తించుటకు 
ఉపయోగపడుచున్నది. 

న. 

లలనా. ఆదా దడాల వాడారా జాలా లాలా దాబా లాాాకా లాడ దాత వాలా. 
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ఈ రెండింటిలో పారమార్థిక ద్రవ్యము, ఈ సముద్దేశమున 18 క్లోకములబే 

నిరూపింపబడుచున్న ది. వ్యావప హారిక [దవ్యము ఈ కాండముననే 4వ సముద్దేశమున నిరూ 

పింప బడుచున్నది. ఈ రెంటికి [దవ్యసముథ్దేశ (భూయో |దవ్యసముద్దెశ) 'మనియే భర్తృ 

హరి నామకరణము చెసియున్నాడు. 

అవతౌారిరో_ దార్శనికుల విభిన్న ములగు దృక్సథ ముల ఊతగాగ కొని [ద వ్యపదా 

ర్ధమును పలు విధములుగా నిర్దశించి, ఇపుడు కేవలము తన సిద్ధాంతము నాశ్రయించి దవ్య 

పదార్థమును నిరూపించుచున్నాడు. 

్లో॥ సత్యంవస్తు తదాకారై రసత్రై రవధార్యతే | 

అసత్యోపాధిభిః శబైః సత్యమేవాభిధీయతే ॥ 2 
ల న్ 

A. సత్యమ్ = సత్య మగు, ౫ వసువు, తదాకారై 8 = సత్యమగు పదార్థము యొక్క 

ఆకారమువంటి ఆకారముక 

యింపబడు చున్నది. 

సతై $8 = అసత్యములగు వస్తువులచే, అవధార్యతే = నిశ్చ 
SEIS 

నిర్గుణ[బహ్మమే సత్యము, అది జ్ఞానరూపము, ఆనందరూపము. దానిని నిజ 

రూపమున తెలిసికొనుట సాధ్యముకాదు. అట్టి సత్యమగు వస్తువు మాయావశమున సగుణముగా 

భాసించును. ఈ రండవ రూపము అసత్యము. కాని సాధకుడు ముందుగా అసత్యమగు సగుణ 

మునే ఉపాసింపవలెను. అట్టు ఉపాసింపగా అవిద్య క్షీణింపగా సాధకుడు నిర్గుణ |బహ్మ 

భావమును బొందును. కాగా 'అసత్యవ ములగు కల్పితరూపములు ముందుగా భాసించును. వానిని 

ఊతగా గైకొని విచారణచేయగా సత్యవస్తువు గోచరించును. అట్టి సత్యవస్తువే ఇచట 

[ద్రవ్యముగా గంథకర చే గుర్తింపబడినది. ఈ యాశయము *మహాభా ష్యకారుడు స్పష్టపరచి 

యున్నాడు. 

B. పై యాశయమునే వ్యక్షపరచుచున్నాడు. 

అసత్యోపాధిభిః = అసత్యములగు ఉపాధులతోగూడిన అర్ధమును బోధించెడి, 

ద్దెః = శద్దములచే, సత్యమ్ + ఏవ = సత్యమగుపదార్థ మే, అభిధీయతే = చెప్పబడుచున్నది. 

జాతి, గుణము, క్రియ మున్న గు ఉపాధులను విడనాడి శబ్బములచే శుద్ధమగు అర్థము బోధింప 

బడునని భావము. 

ఎల్ల శబ్దములకు పరమార్థ సత్యమగు శుద్ధ దవ్యమును దోధించుటయందే ముఖ్య 

తాత్పర్యము. దానికి ఉపాయములుగా జాతి మున్న గునవీ స్పీీకరి ంపబడుచున్న బి. చివరకు 

వానిని పార[దొలి శుద్ద (చవ్యమునే టోధించును. 

క్త 

3 'సిద్దె శ ద్దార్థ సరబ నే” అను వా ర్తికమును వ్యాభ్యార్టనించుచు “డవ్యం ప్ నిత్యమ్, 

ఆకృతి రనిశ్యా' తని భాష్య కారుడు పలి కను. “అసతోో పాధ్యవచ్చి ఎన్నం౦ం (బవ్మాత త్త త్వ మీహ 

దవ్య శబ్దవాచ్యమ్” అని కై యటుడు వ్యాఖ్యానించెను. దీని భావము వై భాగమున నున్నదే. 
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ఉపాధులు లేనిచో శబ్దము శుద్ధ (ద వ్యమును బోరింపశాలదు. ఈ యభ్మిపాయము 

సంబంధసముద్ద్షశమున 52, రి, 54 కోక ములలో స్పష్టము కాగలదు. ఉపాధులు శబ్బవాచ్య 

ములు కావు, బోధవిషయములు కూడ కావు. 1వ॥ 

అవతారిక___ జాతి, గుణము మున్నగు ఉపాధుల యందు శబ్దమునకు తాత్స 

ర్యములేనియెడల ఆవి ఉపాధులేకానోపవు. శబ్దమునకు వాచ్యములుకానివి ఉపాధులు కానే 

రవుకదా ! అను [ప్రశ్నకు సమాధానము చెప్పుచున్నాడు. 

ో॥ అధువేణ నిమి _క్రేన దేవద త్రగృహం యథా | 
గృహీతం గృహశళట్లైన శుద్ధ మేవాభి దీయతే ॥ 9 

యథా = ఏరీతిగా, దేవదత్తగృహమ్ = దేవదత్తునియిల్టు, ఆ|ధువేణ = అస్థిరమగు, నిమి 

లేన = నిమిత్తముచే, అనగా కాకము మున్నగు పదార్థముచే, గృహీతమ్ = తెలియబడినది 

అయినను, గృహశబ్దేన = గృహ అను శబ్దముచే, శుద్ధమ్ - ఏవ = శుద్ధ మైనదె, అనగా 

కాకముయొక్క సంబంధము లేక కేవల గృహమే, అభిధీయతే = చెప్పబడుచున్న దో, 

(తథా) = అట్టే శబ్బముచే సత్యమగు పదార్థమే చెప్పబడునని 1 వ జ్ఞోకార్థముతో నన్వయము 

చూపవలె. 

ఒక మనుష్యుడు గామాంతరము వెడలి అచట ' దేవదత్తుని గృహమేది 2', అని 

అడుగగా “అదిగో కాకి యున్నది దేవదత్తుని యిల్దు' అని గుర్తు చెప్పుదురు. అచట కాకము 

ఉపాధి, అనగా దేవదళ్తుని గృహమును తెలుసుకొనుటలో సహకరించినది. ఇతరుల గృహ 

ముల నుండీ దేవదత్తుని ఇంటిని వేరుగా చూపు నిర్ణయమున కారణమైనది. ఇంతియేకాని గృహ 

శబమునకు కాకము వచ్యార్గము కాదు. కాకము యొక్క |పసక్తి లేకుండగనె గృహ శబ్దము 
ద థ్ అ సక ద 

శుద్ధమగు - అనగా కాక సంబంధములేని _ ఇంటినే బోధించును. 

[పకృతమున గూడ చాతీ, గుణము, |కియ, సంఖ్య మున్నగు ఉపాధులు ఘట 

శబ్దమునకు వాచ్యార్థములు కానేరవు. ఘటత్వజాతి నలుపు మున్నగు గుణములు, చలనము 

మున్నగు కియ, ఏకత్వము మున్నగు సంఖ్య, ఇవియన్నియు కాకమువలె ఇతరవస్తువుల 

కంచె ఘటమును వేరుచేసి ఆ వ్యక్తినే బోధ విషయముగా చేయగలవు. 

ఇట్టి దృష్టాంతములు చాల కలవు “దేవదత్తుడు ఎవడు” ౩? అను |పశ్నకు, 

తెల్లని పంచ కట్టుకొన్నవాడు దేవదత్తుడు” అని గుర్తు చెప్పును. ఇచట వస్తము ఉపాధీ. ॥లి॥ 

అవతారిక... “కాకవద్దేవద త్త గృహమ్” (కాకముకలది దేవదత్తుని యిలు) 

అనునది |పకృతమునకు దృష్టాంతము కానేరదు. ఏలయన- కాకము గృహముకంటె మిక్కిలి 

విజాతీయమగు వస్తువు. గృహముపై కాకము నిలిచియున్నను ఆ రెంటికి భేదము స్పష్టముగా 

భాసించును. వాసిని వేరుచేయుట సుకరము. కాబట్టి కాకము గృహశబ్దమునకు వాచ్యార్థము 

కానేరదు. 'ఘటత్వజాతి' గుణము మున్నగునవి కాకమువంటివి కావు. వానిని ద్రవ్యముకంచె 

న కూరతులుతాద బలాల 
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5] 
వేరు చేయలేము. వానికి [దవ్యముతో భేదము తెలియబడదు. కాబట్టి జాలా? 

శబ్దములకు వాచ్యములె యగును. కనుక దృష్టాంతము సరిగా లేదు, 

ఈ యభి పాయముచే సరియగు మరియొక దృష్టాంతమును జూపుచున్నాడు. 

శో సువర్హాది యథాభిన్నం నె౪రాకార్తె. రపాయిఖీః |! 

రుచకాద్యభిధానానాం శుద్దమేవై తి వాచ్యతామ్ ॥ 4 
డో క 

సః = తనకు అనగా బంగారమునకు సంబంధించినట్టయు, అపాయిఖిః = విభాగము కలిగిన 

అనగా నియతముగా ఉండనట్టి, ఆకారై * = ఆకారములతో , భిన్నమ్ = వేరుగా ఉన్న, 

సువర్ణమ్ = బంగారము మున్నగు, శుద్ధ మ్ + ఏవ = శుద్ధమగు వస్తువే, రుచకాద్యభిధానా 

నామ్ = 'రుచకి మున్నగు శబ్దములకు (అనగా' రుచక, కటక, కంకణ, కుండలాది 

శబ్దములకు) వాచ్యతామ్ = వాచ్యశ్యమును, యథా = వీ రీతిగా, ఏతి = పొందుచున్నదో, 

(తథా) = అట్టే శబ్దములచే శుద్ధమగు ద్రవ్యమే చెప్పబడునని రెండవ శ్లోకముతో నన్వయము 

చేయవలెను. రుచక మనగా ఒకానొక కంఠాభరణ విశేషము. 

బంగారముతో కంకణము, కడియము, కుండలము, రుచకము మున్నగు నగలు 

చేయుదురు. వాని ఆకారములతో బంగారము వేరుగా నున్నది. కాని కంకణాది శబ్దము 

మా|తము ఆకార విశేషముతో సంబంధములీక కేవలమగు బంగారమునే బోధించును. ఆకార 

ములు మార్పు చెందుటచే అనిత్యములే. అవి వేరుగాబేసి చూపుటకు సాధ్యపడవు. అవి 

కాకమువంటివి కావు. ఐనను వానితో సంబంధ ములేక కంకణాది శబ్రములు శుద్ధ మగు బంగా 

రమునే బోధించును. 

పకృతమున గూడ (పకృతి సంబంధమున ద్రవ్యము నానా రూపములతో 

భాసించుచున్నను శుద్ధ [బహ్మత త్త్వమె శబ్దములచే బోధింపబడును. 

విక పొంకము ఇచట శబ్రములు కేవలము ఉిపాధులనే బోధీంచుననెడి ఆశయము 

నిరాకరింపబడుచున్నది. ఉపాధులు ఆఅ|పధానములుగా, ద వ్యము [పధానముగానుండి అవి 

శబ్దవాచ్యమనుటలో వి|పతిపత్తి లేదు. 11411 

అవతారిక |బహ్మము వ్యాపకము, అదియే |దవ్యరూపము. అట్టి [(దవ్యము 

శద్దార్థమని యంగీకరించిన ఎల్ల శబ్దములు ఎల్ల యర్థములను బోధింపవలెను. కాని యట్లు 

అనుభవము లేదు. ఘట శబ్దము కడవనే బోధించును. వస్త్రమును బోధింపదు. ఎల్ల శబ్దము 

లకు [బబ్రహ్మరూపమగు దవ్యమే వాచ్యమగుచో. అది సర్వసాధార ణము కాన పె దోషము 

(పస క్తమగుచున్నది అను |పళ్నకు సమాధానము చెప్పుచున్నాడు. 

శో ఆకారె శ్చ వ్యవచ్చేదాత్ సార్వార్ధ్య మవరుధ్య తే | 

యథెన చకురాదీనాం సామర్థ్యం నాడికాదిఖిః 11 ర్ 
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ఆకారైః = ఆకారములచే, వ్యవచ్చేడాత్ = నియమింపబడి యున్నందున, సార్వార్థ్యమ్ + చద 

= సర్వార్థ బోధకత్వము మాతను అనగా ఎలి యర్థ ములను బోధించుట, ఆవరుధ్యతే = 

నివారింపబడుచున్న ది. 

ఎల్ల శబ్దములు |దవ్యబోధకములే. కాని అవిద్యావశమున ఆ |దవ్యము రూప 

విశేషముతో కలసియున్నదే బోధ విషయమగును. ఘటాకారమును ఊతగా గై కొనియున్న 
బ్రహ్మము ఘట శబ్దముచె టోధింపబడును. అల్లి పటాకారమును ఊతగా గైకొనియున్న 

[బ్రహ్మమును పటశ బ్దము బోధించును. ఈ కారణమువలన ఆయా ఆకారములచే దవ్యము 

నియమిత మగునట్టుండుట వలన ఎల్ల శ బ్బములు ఎల్డ యర్థ ములను బోధింపవు. 

పె యర్గమున దృష్టాంత మును జూపుచున్నా డు. చక్షురాదినామ్ = కన్ను 

మున్నగువానియొక్క, _సామర్ధ్యమ్ = శక్తి అనగా విషయమును |గహించుట అనే శక్తి, 

నాడికాదిభిః = గొట్టము మున్న గువానిచే, యథా - ఏవ = ఏ రీతిగా, అవరుధ్యతే = నిరోధింప 

బడుచున్నదో, నాడిక అనగా గొట్టము. నేత్రము తనతో సంబంధించియున్న ఘటము మున్నగు 
విషయములన్ని టిని గహింపగలదు. కాని మనము వెదురు గొట్టుముతో, ఇనుప గొట్టముతో, 
మరియొక గొట్టముతో చూచిన ఆ కన్ను పరిమితమగు వస్తువునే ,గహించును. దగ్గరగానున్న 
ఎల వస్తువులను |గహింపలేదు. గొట్టము ఇంద్రియము యొక్క శక్తిని నియమితమగునట్టు 

చేయుచున్నది. 

ఇ ర్త ఏకా[గత, రూపముయుక్క్ల సౌందర్యము కూడ ఇం[దియశ క్తిని సార్వ 

[తికముకాకుండ చేయును. 

ఇష్ట అన్నిటిని (గహించెడి శ క్తి కలిగిన మనస్సు అవధానదశలో ఇతర పదార్థము 
లను [గహింపజాలదు, 151 

అవతారిక. కడవమున్నగు ఎల్పశబ్దములు [దవ్యబోధ క ములనియు, ఆ [దవ్యము 

సార్వ్మతికమనియు ఇంతవరకు చెప్పబడినది. కాని అవయవముల కూర్చు అను అర్థము కల 
సంస్థానము, సన్ని వేశము మున్నగు శబ్రములు ధర్మమును బోధించును. అవి పైచూపబడిన 

దవ్యమును బోధింపవు. కాబట్టి (దవ్యపదార్థము సార్య|తిక మనుటయెట్టు పొసగును ౩ అను 

ప్రశ్నకు సమాధానము చెప్పుచున్నాడు. 

లో తేష్పాకారేషు యళ్ళబ్ల _స్రథా భూతేషు వర్తతే | 

త త్త్యాత్మకత్వా తేనాపి నిత్య మేవాభిదియతే || 6 

తథాభూ తేషు = అట్టి, అనగా ఉపాధి మ్మాతమే స్వభావముగా గల, తేష = ఆ, ఆకారేష = 

ఆకారములయందు అనగా అవయవములకూర్పుల యందు, యః = ఏ, శబ్దః = సంస్థానము, 

సన్ని వేశము మున్న గుశబ్దము, వర్తతే = ఉన్నదో. అనగా వానిని బోధించుచున్న దో, లేన __ 

అపి = ఆ శోబ్బ్దముచేగూడ, తత్రాాత్మకత్వాత్ = దవ్యమె స్వరూపముగా గలదియగుటవలన, 
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నిత్యమ్ - ఏవ = నిత్యమగు [దవ్యమే, అభిధీయతేవాచెప్పబడుచున్నది. నంస్థాన, సన్ని వెళాది 

శబ్దములు గూడ దవ్యమునే జోధించునని భావము. 

ఉపాధులు కల్పితములుకాన అనిత్యములే. వాని నిజరూపము [దవ్యమే. [ద్రవ్యము 

మా[తము ఉపాధి రూపముకాదు. ఊపాధులు మూలభూతమగు |ద్రవ్యమునందు లయమును 

పొందగా (ఉపాధులు) వేరుగా లేనేలేవు. ఉపాధులు నిష్కర్షచేయగా బహ్మ సత్తను బట్టియే 

స|దూపమున భాసించుచున్నవి. 

కాబటి యెల శబములు [దవ్యబోధకములనుటయే లెస్స. [161 
[రు లం © ల 

అనతారిక___ ఆకారములనిత్యములనియు, |దవ్యము నిత్యమనియు, శా స్ర్రజ్ఞుల 

నిర్ణయము. ధర్మములు కూడ మరియొక యవస్థయందు ధర్మిరూపములేయని యంగీకరించిన 

ధర్మములు కూడ నిత్యములేయగుటచె పెనిక్టయమునకు భంగము వాటిల్లును అను (ప్రశ్నకు 

సమాధానము చెప్పుచున్నాడు. 

శో॥ నత త్త్వాత_త్త్యయోర్భేద ఇతి వృదైభ్య ఆగమః | 
యా — — (టు 

ఆత _త్వ్వమితిమన్య_న్లే త_త్త్య మేవాఒవిచారితమ్ ॥ 7 

తతం్య త తషయోః = త త్త్యమునకును, అత త్ర్యముకును అనగా సత్యపదార్థమునకు అసత్య 

పదార్థమునకును, భేదః = భేదము, న = లేదు, ఇతి = అని, వృద్దేభ్యః = పెద్దలవలన, ఆగ మః 

= పరంపరగా వచ్చెడివినికిడి. 

అనిచారితమ్ = వారివారి జ్లానమునుబట్టి ప్రకాశించుచున్న, తత్త మ్ _- ఏవ = 

సత్యపదార్థమునే, అతత్త మ్ ఇతి = అసత్య పదార్థమని, మవ్యనే = తత్స ్యవేత్సలు 

తలంచుచున్నారు. 

సత్యము, అసత్యము అనెడి రెండు పదార్థములు వేరుగా లేవు. పారమార్థిక తత్త 

మొక్క_టియే, అదియే పర|బహ్మము. అనాది సిద్ధమగు అవిద్యనుబట్టి ఆ సత్య పదార్థ మె 

అసత్యమగు నానారూపములుగా భాసించుచున్నది. అంతియేకాని సత్యపదార్థము కంటె 

వేరుగా అసత్య పదార్థము నిలుచునదికాదు. అవిద్య యున్నంతవరకు భేదము భాసించును. 
అవిద్య తొలగగా సత్యపదార్థమొక్క_టియే యుండును. 

సత్యపదార్థమే అవిద్యాదశలో అసత్యరూపమున కన్చించును. ఇది అద్వైత శాస్త్ర 

జ్జుల విశ్వాసము. కాబట్టి ఉపాధులు వేరుగా సత్యరూపములై యుండునవికావు. ఈ యఖి 

పాయముతోడనే మొదటి కాండమున, “సత్యా విజద్ధిస్తతోకా' (క్లోకము-9) అని పరమ 

సిద్ధాంతము నిరూపింపబడినది. పతివస్తువు అవిద్యామూలమున రూపాంతరమున భాసించు 

[బహ్మమే. ui 
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అవతారిశ- పయిరీతిని పర బహ్మమే ఆయారీతిని భాసించును, కాబట్టి ఆయా 

ఉపాధులను ముందుగా నిడికొని బహ్మమే ఎల్ల శబ్దములకు విషయమగునని చెప్పుచున్నాడు. 
oe 

FA వికల్పరూపం భజతే తత్త మేవాఒవికల్పితమ్ | 

నచా(త్రకాల భేదోఒ స్తీ, కౌల భేదశ్చ గమ్ముతే ॥ 8 

cy 
అవికల్సితమ్ = విక ల్పములకు తావులేని (అనగా ఆత్మ ఒకటియా, నానాత్వమా, నిత్యమా, 

అనిత్యమా మున్నగు వికల్పములకు తావులేని) తత్త మ్ -- ఏవ జ పరత త్త్యమె, వికల్ప 

రూపమ్ = విభిన్నములగు రూపములను, భజతి = పొందుచున్నది. 

[బహ్మము నిజరూపమున ఒక్కటియి, అది నిత్యము, సత్యము. కాసి అనాదిసిద్ద 

మగు మాయనుబట్టి విచ్శితములగు రూపములను దాల్నునట్లు గాన్వించుచున్నది. అదియే 

అవిద్యాదశ యందు బీవభావమును, దిక్శ_క్రిమూలమున దేశ భేదమును పొంది అనేక రూపమున 

వివ రమగుచున్నది. 

అత = ఈ శుద్ధ్యదవ్యమునందు, కాల భేదః -చ = కాలభెదము కూడ, న + 

అస్తి = లేదు. అనివార్యమగు భూత భవిష్యద్వ ర్రమానరూపమగు కాలముకూడ ఈ పరతత్త్వ 
మునలేదని భావము. 

కాలభేదః -1-చ = కాలము యొక్క ఖేదము కూడ, దృశ్యతే = చూడబడుచున్నది. 

నిజరూపమున _బహ్మము కాలమునకు బద్ధముకాదు. కాని అవిద్యా శక్తి రూపమగు 

కాలము యొక్క (ప్రభావముచే వ్యవహారదశలో కాల ఖేదము పరతత్తృమున భాసించును. 
దాసిని బట్టియ పుట్టుక మున్నగు ఆరు వివర్తములు [బ్రహ్మము నందు కాన్పించుచున్నవి. 

దానివలననే జగము [క మబద్ధమై జరుగు చున్నది. 

కాబటి (బ్రహ్మమే అవిద్యావశ మున ఉపాధుల ద్వారా ఎల శబములకు విషయమగు 
ల (అత © 

చున్నది. 115! 

అవతారికో-- ఉపాధులు స్వతః లేనేలేవు. కాని యవి దవ్యమునందు భాసించు 

నని చెప్పుట పొసగదు. లెని పదార్థములకు భానమసంభవముకదా : అను[పశ్నకు సమాధాన 

ముగా విజ్ఞాన వాదిమతమునా[శయించి దృష్టాంతమును జూపుచున్నాడు. 

క్లో యథా విషయధర్యాణాం జ్లానేత్య_న్ల మసంభవః | 

తదా త్మేవ చ తత్సి దమత్య న మతదాత్మకమ్ 11 9 
(టు అలాల 

యథా = ఏరీతిగా, విషయధర్మాణామ్ = క డవమున్నగు వస్తువులకు సంబంధించిన (అనగా 

జడపదార్థములకు సంబంధించిన) తెలుపు, నలుపు మున్నగు ధర్మములకు, జ్ఞానే = శుద్ధమగు 

శా నమునందు, అత్య న్తమ్ = మిక్కి_లీ, అసంభవః = సంభవములేదు. జడములకు అజడము 

నకు ఏ యంశముచేతను సామ్యము లేదని భావము. 

|. 

. 

(| 

i 
న్ | 
,. 
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అతదాత్మకం 1 చ = జ్ఞ నరూపముకాకున్నను, తత్ = ఆజడవస్తువు, తదాత్మ -- 

ఇవ = జాన రూపమెనది వలె, సీద్దమ్ = కాన్సించుచును దో, 
డు ర 1 థి యం ల. 

ఈ కోకార్థమునకు పదియవ శ్లోకముయొక 
రు 

వలెను. 

ఆ “ 2 (aa) 

విజ్ఞానవాదిమతమున జ్ఞాసము తప్ప బాహ్యవస్తువులెనలదు. కడవ మున్నగు వస్తు 

వులు, వానియందు కాన్సించు గుణములు అసత్యములే. ఐనను జడములు జ్ఞానరూప ములవలె 

కాన్పించును. అట్టుభా సించుటకు అనాదియగు అవిద్యమే కారణము. ఆపే, లేని యుపాధులు 

అవిద్యా వశమున |బహ్మమున భాసింపః ;లవు. | 91 

+ జ. జ al ద ఆ న a ed వ్ చి "4 

అవతొ రి శ్రీ (పకృతార్ధమునకు విజ్ఞానవా దిమతము ననుసరించి 9 వన కొకమున 

దృష్టాంతము చూపబడినది. 

ఇపుడు కపిల సాంఖ్యమునను సరించి పూర్వార్థముచే దృష్టాంతము చూపుచున్నాడు. 

శో తథా సికారరూపాకొాం త _త్వే౭త_న్హ మసంభనః ! 

తదా త్యేవ చ తత్త త్వమత్య_న్త మతదాత్మక మ్ 11 10 

(యథా ఆం వా) = ఏరీత్రిగా, వికారరూపాణామ్ = బుద్ధి మున్నగు నికారముంయొక పలు 

విధములగు రూపములకు, (56 (eb ప= (పధానతత్త్యమున అనగా మూల (పకృతియందు, 

= సంభవము లేదో, తథా = ఆ రీతిగా, అత్య న్తమ్ = 

మిక్కిలి, అతదాత్మకమ్ = ఉపాధుల రూపము కానట్టి, త_త్తమ్ = [బహ్మత తత్త్వము, 

తదాత్మ -- ఇవ- చ = ఉపాధుల యొక్క రూపముక లదివలె, (భాసతే) = భాసిందును. 

కపిలతంతమున 25 పదార్థ ములంగీక రింపబడినవి వాసికి త త్త్యములని వారి 

వ్యవహారము. ఆ త త్త్యములలో మూల పకృతి యొకటి, దానివలననే పై వికారములు కలు 

గును. దానికి మా|తము కారణము లేదు, అందుచే నది మూల (పకృతి యనబడును. దానినే 

[పధానము, అవ్యకము మున్నగు పదములచే వ్యవహరింతురు. దాని వికారములే బుద్ధిమున్న గు 

నవి. బుద్ధికి “'మహత్తత్త్య మని వారి సంకేతము. వికారముక లుగుటకు కావలసిన శక్తులు 

పధానమున కలవు. స త్త్యరజ స్తమోగుణముల సామ్యావస్థయ “మూల పకృతి” యనబడును. 

ఆ గుణముల వై షమ్యముచే రాపిడికలిగి ఎన్నియో వికారములు కలుగును. నిజమున ఆవికార 

ములు మూల (పకృతికి లేవు. కాని అవిద్యావశమున నానావికారములుగా ఆ పకృతియ 

కొన్పించును. 

అర పర|బహ్మము అవిదా్యవశ మున ఉపాధి రూపములతో కాన్సించును. ఎల్టవర్శ 

నములలోను అవిద్యా సంబంధము కాన్పించుచునే యున్నది. 1110॥ 

(] 
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అవోతారిక- అస్మదామలకు కాన్సించు ఎబ్ర ఆకారములు అసత్యములనియు, 

పర|బహ్మయే సత్యమనియు ఎట్టు శెలియనగును ? అను (పళ్నకు సమాధానము చెప్ప 

చున్నాడు, 

త్ే సత్యమాకృతిసంహా ర యద నే వ్యవతిష్ష తే | 
గా పాన్ అ 

తన్నిత్యం శ బ్రవాచ్యం తచ్చద్దత త్వం నభిద్యతే i | (wre 

ఆకృతిసంహారే = ఆకారములకు నాశముకలుగగా, అన్సే= చివరకు, యత్ = ఏది, 

అవతిషతే = మిగిలియుండునో, తత్ = అదియే, సత్యమ్ = పరమార్థసత్యము, నిత్యమ్ జా 
a “Et వ (జే రొ 4 జే పరమార్థ నిత్యము, తత్ = అదియు, శబ్బవాచ్యమ్ = జాత్యాదిరూపమున ఎల్రళ బ్దములకు వాచ 

చ 

జరూపము అనగా పరావా[గూపమగుశబ్దము, న 

భిన కలే = చేరుకానేరదు, అనగా నిర్గుణ పర|బహ్మము కంటె వేరుకానేరదు. 

కొపనిషదులు ఏ త తత్ర ఇమును సత త్యజ్ఞానానందరూపమున భావింతురో, ఆ త త్తమ 

వై యాకరణుల ముఖ్యతత్త ఏమని భావము. 

ఎల్ల వస్తువులను పరికించిన వానికి ఏదో మూలము కాన్పించును. దానికికూడ 

మరియొక మూల కారణము కాన్సించును. అట్టు పరిశీలింపగా చివరకు ఏది నియతమై భాసిం 

చునో అదియే సత్యము. అంతవరకు కాన్పించునవి వికారములే. అవి అసత్యములే. ఊదా- 

మనిష్యుని శరీరమునకు మూలము అన్నము, దానికి కృషధులు, వానికి భూమి, దానికి ఉద 

ము, దానికి తేజము, దానికి వాయువు, దానికి ఆకాశము మూలము. ఆకాశమునకు కారణము 

ది అన్నచో పరమాత్మకారణమని చెప్పవలెను. దానికికారణమేమియు లేదు. అదియే చివ 

రకు మిగిలినందున అదియే సత్యము. 

(౫ 

er 

ఆకే ప్రతి పదార్థమునను చూడనగును. పెరీతిని చూచిన ఉపాధు లసత్యములే. 

పర|బహ్మమే సకన్ తెల్చమగును. 

అటి పర|బహ్మమే జాతి మున్నగు ఉపాధులను ఊత గ్ర కొని గుణరూపమును 
[a] 

రు 

దాల్చి ఎల్ల శస్షములచే బొదింప బడుచున్నది. 

జ్ఞానమనునద్ పశ్యంతి వాగూపము. దానికిమాలము పరావాక్కు_. అది నిర్గుణా 

దయ (బహ్మరూపము. దానికంటె వేరుకాదు. 111 

అవతారిక. ఉపాధి రూపముకాని పరతత్వము ఉపాధి రూపమున కాస్సించు 

బున్నుదిని 10 వ శ్లోకమున చెప్పబడినది. ఆ పరతత్త్వము ఉపాధి రూపము ఏలకాదో, ఆ 

యంశమును వివరించుచున్నాడు. 
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12] 
శ్లో నతద సి, నతన్నా సి, నతదేకం, నతత్ పృథక్ | 
am) ఆ ది 

నసంసృష్షం, విభ కంవా, వికృతం న చ, నాన్యథా ॥ 12 
డు వాన . 

పరత త్రము ఎల్ల వ్యవ హోరములను అతి కమించి యున్న దనుటకు మూలము వ్యావహారిక 

దశలచట కానరాకుండుటయే యని నిరూపించుచున్నాడు. 

తత్ = ఆపరత త్త్వము, అస్తి = ఉన్నదనుటకు, న = వీలుకాదు. సత్త అనునది 

అ ~ లి క్ 

ఒక ఉవాధి, అది ఘటము మున్నగు దానికి సంబంధించును. కాన వానికి “ఘటః అస్తి 

ఆను వ్యవహారము కలుగును. పర్మబహ శ్రమునకు సత్త అను ఉపాధిలేనందున నచట 'అస్నిః 

చమట ము లది ముచే కలుగ నేరదు. 

= ఆత త్తము, న_అసి = లేదనుటయు, నజ పొసగదు. పరత_త్త్యము 

భావరూపమది శాస్త్రములు నిరూపించుచున్న ందున, నచట అభావమును ఉపాధిగా జూపరాదు. 

తత్ ఇ ఆ త త్తము, ఏకమ్ = ఒక్క-టియే, అసి చెప్పుట యు, న= తగదు. నిర 

పాధికమగు పర|బహ్మము అభిన్నము కనుక ఏకత్వ సంఖ్య అచట ఉపాధి కానేరదు 

ఖో 

తత్ = ఆత త్త్యము, పృథక్ = భిన్నమనుటయు, న = యుక్తము కాదు పర 

హ్మము కంటె భిన్మమ క వస్తు అసత త్యమే కాన దానియందు భేదము వాటిల్హదు . 

త్ = అది, సం సృష్టమ్ = ఇతర వస్తువులతో కలసి యున్నదనుట, 

భక్తమ్ = వేరుగా నున్నదనుటయు, న = తగదు. దానికంటె వెరు వస్తువు 

ఉన్నదనుటయు నజ=తగదు. దానికంటె వేరు వస్తువు ఉన్నదనుటలో _పమాణము 

దున ఆ పః |బహ్మము 'దీనితో కలిసియున్నది. దీనితో విభక్తమైనది అనిచెప్పజాలము. 

సంసర్ల ము, విభాగము కూడ అచట ఉపాధులు కానేరవని భావము. 

WS ర్ 0X 

9 20 

Gr 

తత్ = ఆపద తత్తు రూపమగు [దవ్యము, వికృతమ్ = వికారమును బొందినదని 

యనుటయు, సనజడాయుక్త ముకాదు దు అన్యథా =ావికారమును పొందదు అనుటయు, న=సరికాదు. 
0 

[బహ్మము రూపాంతరమున పరిణమించునది కాదు. పరిణామ వాదమును శాస్త్ర 

జ్ఞాలు దూషించియున్నారు. కాబట్టి, పరత _త్త్యము వికారమును బొందునదికాదు. వివర్శ వాదమే 

శాస్త్ర సమ్మతము పరత త శ్త్యము అద్భుత మగు మాయా వృత్తిచే అనేకములగు రూపాంతర 

ములుగా వివర్త మగుటవలన అది వికృత మనుటయు పొసగదు. 

కాబట్టి అస్తి, నాస్తి, ఏకమ్, అనేకమ్, సంసృష్టమ్, విభక్తమ్, ఏక్ళతమ్, అవి 

కృతమ్ ఆను విభిన్నములగు వ్యవహారములకు గోచరింపనందున పరత తత్త్వము ఉపాధి 

రూపము కాదని విస్పష్టము. u12॥ 

అవనతారిశ_ ఉపాధిరూపమునలేని |బహ్మరూపమగు దవ్యమే అవిద్యాదశ 

యందు ఉపాధిరూపముననే కాన్పించుచున్నదని చెప్పుచున్నాడు. 
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శో తన్నా_స, విద్య తేతచ్చ. తదేకం తతృృృథక్పృృథక్ | 

సంసృష్టంచ విభ కంచ వికృతం త_త్తదన్యథా it 18 

నిజరూపమున పరత త్త్యము వ్యవహారగోచర ముకాదు. అనావియగు మా యయొక్కు సంబంధ 

మున విచితరూపములతో గానవచ్చుచున్నది. 

తత్ = ఆపరత త్త్వమే, న+ అస్తి = లేదనియు, తత్ చ = అదియే, విద్యతే 
ఉన్నదనియు వ్యవహరింపబడుచున్న ది. 

ఉనికికి లేమికి గూడ ఆ పరతత్త రమే మూలమగుచున్నది. విరుదములగు సత్తా 
ఇ న్న © గౌ సత్త ౪ములనెడి ఉపాధులను అదియే సహించుచున్నది. 

వ్యవహారదశయందే, తత్ = ఆ తత్త్యము, ఏకమ్ = ఒక)_టి యనియు, తత్ = 

అదియే, పృథక్ + పృథక్ = నానారూపమని యు వ్యవహరింపబడుచున్నది, ఏకత్వ నానా 

త్వములు పారమాన్థిక రూపమున లేవు, అవిద్యా దశయందు ఆతత్త ఇమునందు భాసించుచున్నవి. 

అదియే జా తిరూపమున వ్య క్రిరూపమున కాన్పించుచున్నది. 

తత్ = ఆత త్త ము, సంసృష్టం + చ = ఇతర వస్తువులతో సంబంధముకలదియు, 
విభ క్షం చ = విభాగము కలదియు అగుచున్నది. 

సంయోగ విభాగములనెడి ఉపాధులు అవిద్యాదశ యందు తత ఇమునందు గోచ 

రించుచున్నవి. 

తత్ =ఆ తత్త్వము, విక్కతమ్ = వికారములు కలడిగాను, తత్ = అదియే, 

అన్యథా = వికారములు లేసిదిగాను అగుచున్నది. 

ఎల్ప ఏకారములతో పుట్టుచున్నట్టు కాన్సించును, ఆదియే ఆకాశరూపమున కూటస్ట 

ముగా ఎట్టి వికారము లేక భాసించును. 

పరత త్త్యము యొక్క పారమార్థికరూపము 12 వ శోకమున అవిద్యాదశయందు 

గోచరించెడి వ్యావహారిక రూపము 18 వ కోకమునను నిరూపింపబడినవి, nl8n 

అవతారిక ఎల్ల [ప్రపంచకము [(బ్రహ్మమయమే కనుక విరుద్ధము లగు వ్యవహా 

రములన్నియు ఆ పర।బహ్మమునందే అయమును బొందును. అవియన్నియు అవిద్యామూల 

మున పర|బహ్మమునందు భాసించుచున్న వని చెప్పుచున్నాడు. 

శ్లో తస్యశబ్దార సంబస్ట రూపమేకస్య దృశ్యతే । 

తద్ దృశ్యం దర్శనం ద్రష్టా దర్శనే చ (పయోజనమ్ ॥ 14 

ఏకస్య = అద్వితీయమగు, తస్య = ఆబహ్మ రూపమగు [దవ్యమునకు, కద్దార సంబన 

రూపమ్ = శోబ్ద స్యరూపము, అర్థస్య రూపము, వానికి గల సంబంధ సగరూపము, దృశ్యతే = 

చూ డబడుచున్న వి. 
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15 ] 
[బ్రహ్మమునందు ఎవ్విధమగు భేదమును లేదు. కాని దానియందు శబ్దళ క్రి అర్థ 

శ క్రియు సంసృష్టములై యున్నవై, ఆవియె శబ్దము అర్థము అను రెండు శాఖలుగా చీలికలై. 

లోకమున వ్యవహారదశలో భిన్నరూపమున నలరారుచున్నవి. వానికి గల సంబంధము కూడ 

నట్టిదే. 

మరియు, తత్ = ఆబహ్మమే, దృశ్యమ్ = కంటికి కనబడెడి జడ | పపంచకము, 

అదియే ద్రష్టా = చూచెకి చేతనుడగుజీవుడు, అదియే, దర్శనమ్ = చూచుట యనెడి |కియ, 

దర్శనే = క్రియావిషయక మగు, [ప్రయోజనం - చ ఆ [ప్రయోజనము కూడ నగుచున్నది. 

జీవుడు చెతనుడు, అనగా జ్ఞానరూపుడు, అతడే భోక్త, కర్త. అట్టిజీవుడు పర 

[బహ్మముయొక్క్ల వివర్తమె జీవునకు జడ|పపంచక మంతయు భోగ్యము. అదియు 

పర్మబహ్మము యొక్క వివర, మే. చూచుటమున్నగు (క్రియలు, వానిని ఆచరించుటవలన 

కలిగెడి | పయోజనములు [బహ్మము యొక్క వివర్తమె. 

భోగ్యము, భోక్త, [కియ, ఫలము ఇవియన్ని యు పరస్పర విరుద్ధ ములై యున్నవి. 

ఇవి అవిద్యావశ మున పర|బహ్మము యొక వివర, ములే కనుక, త త్త రజ్ఞానము కలుగుటచే 

అవిద్యనివ ర్తింపగా అవియన్నియు పరత _త్త్యమునందే లయమును బొందును. 111 4&॥ 

అవతారిక ఆకారము లసత్యములు. _ పర|బహ్మ మొక్కటియే సత్యము 

ఆను అర్థము సిద్దించుటకై వస్తువుల మూలకారణ మన్వేషింపగా చివరకు ఏది మిగిలియుండు నో 

అదియే సత్యము. అది పర|బహ్మమే అని 11వ శ్లోకమున చెప్పబడినది. కాని అది 

యుక,ముకాదు. ఏలయన- పతి వస్తువునకు కారణమన్వేషింపగా చివరకు ఏమియు మిగులదు* 

శూన్యమునుండియే [ప్రపంచకమా విర్భవించును, అను |పశ్నకు సమాధానము చెప్పుచున్నాడు. 

లో వికారాపగమే సత్యం సువర్ణం కుణ్ణలే యథా | 

వికారాపగమే సత్యాం తథాహుః (ప్రకృతిం పరామ్ ॥ 15 

కుణ్జలే = కుండలము విషయమై, వికారాపగమే = వికారరూపము పోగా, యథా = ఏరీతిగా, 

సువర్ణమ్ = బంగారము, సత్యమ్ = నిజమైనదో, తథా = ఆ రీతిగా, వికారాపగ మే = జీవుడు 

జడము మున్నగు వికారములు నశింపగా, పరామ్ = సర్వోత్త మమగు, (పకృతిమ్ = మూల 

పదార్థమును, సత్యామ్ = సత్యమైనదానిగా, ఆహుః = చెప్పుచున్నారు. 

బంగారముచే కడియము, కుండలము మున్న గువస్తువులను నిర్మించు చున్నారు. 

అవియన్నియ బంగారముయొక్క్ల వికారములే. ఆ వికారములు నశింపగా చివరకు బంగారము 

ఒక్క_టియే మిగిలియుండును. ఆ వికారములు హోగా అచట ఏదో ఒక వస్తువుకానవచ్చు 

చున్న ది. అదికూన్యము కాదు. ఆదియెల్డరుకు తెలిసినదే. అదె విధముగా జీవుడు మున్నగు 

వికారములు పోగా చివరకు శూన్యము కానేరదు. చివరకు స|దూపమగు [(బహ్మము మిగిలి 

యుండును. అదియు పరాపకృతి, అదియే నిర్గుణ|బ్రహ్మము. 1151 
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అనతారితొ____ ఉపసిషదములలొ ఆత శ్రశబ్దముచే చెప ్పబడెడి పర్మబహ్మమే ఇచట 

(దవ్యళబ్దారము. ఆడియే ఎల్లి శ బములకు వాచ కాగలదని చె ప్కుచునా న్నాడు. 

శో వాచార్టి సా సర్వ శబ్రానాం, శబ్లాశ్చ న పృథ కృతః | 

అపృథ _క్తే కచ సంబన్ల స్తయో ర్నానాత్మనోరివ ॥ [6 

అ ఖు “2 గ ~ Pa సా = ఆ పరా పక్ళకియే, సర్యశ బ్లానామ్ = ఎల్లి శ బ్బములకు, వాచ్యా ౯ వాచ్యమగుచున్నడ. 
శ బ్రములు అట్టి దవ్యమునే టొ ధించుచున్నవని భావము. 

శద్దాః + చ = శబ్దములు కూడ, తతః = ఆ |బహ్మ రూపమగు [దవ్యము కంటె, 
పృథక్ = వేరుగా, నజ లేవు. ఈ యభిపాయమును “శబ్ద తత్త్యం యవదక్షరమ్” అని 
(౧౦థ |పారంభముననే భర్తృహరి వ్యకృపరచెను 

తయోః = ఆ రెంటికి అనగా శబ్దమునకు దవ్యమునకు, సంబన్థః = = సంబంధము 

అనగా వాచ్యువాచక భావుపనెడి సంబంధము, నానాత్మన్ రో 4- ఇవ _ వేరువేరుగా నుండెడి 

పదార్చములకు వతె, (ఘటతే) = కుదురును. 

అపిద్యావశమున ఆయా ఉపాధులచే క ల్పింపబడిన భేదమును అనుభవించి చి వ్యవహా 

రము జరుగు చున్నది. కాగా ఉపాధినిబట్టి (బహ్మమే నానా రూపమున కాన్నించుచున్నది 

కాబట్టి ఎల్హశ బ్లములకు (బ్రహ్మమే విషయమగును. ఉపాధులను విడనాడిన ఆ త తుము శబ 

మునకు విషయము కాదు. ఆత్మ, బ్రహ్మ, త త త్తంము, మున్నగు శబములు పర,బహ 
అవనే (| ది స 

సన్నిహితములు, ఘటాది శ బ్బములట్టివికావు. 

ఘటము, పటము పరస్పరము భిన్న ములు . కనుక వానికి సంయోగ నంబంధము 

కలుగును. అనై శబ్దము, (ద్రవ్యము ఈ రెండు ఏకరూపములెన వాసికి సంబంధము 
మా 

ఘటిల్బును, nl6n 

అవతారిక. ఇదియంతయు ఇం|ద జాలమువలె కాన్చించుచున్నది : ఘటపటాదు 

అకు భఇిదము కంటికి పత్యశ క ముగా కాన్పించుచున్చ ది, అయినను వానికి భేదములేదనుట 

యెట్టు? అవి అసత్యములెట్టగును? [బహ్మముక టికి కానరాదు. చెవికి వినబడదు. అటి (బ్రహ్మ 

మున్నట్టు ఎట్టు విశంసింతము ? అను (పశ్నకు సంప | దుషా 

చెప్పుచున్నాడు. 

శో ఆత్మా పరః (ప్రియో ద్వేష్యో వకా వాచ్యం (పయోజనమ్ | 

విరుద్దాని యథ కస్య స్వప్నే రూపాణి చేతసః ॥ 17 

అజన్యని తథా నిత్యే పౌర్వాపర్యవివర్డి తే | 

తత్తే జన్యాదిరూపత్వం విరుద్దము పలభ్యతే Hi 18 

సముద్దేశము 103 పదకాండము 

18 | 

యథా = వఏరీతిగా, సమే = స్వప్పృమునందు, ఏకస్య + ఏవ= ఒక్కటియయగు, చెతసః 

= మనస్సునకు, (1) ఆత్మా = తన వాడు, పరః = ఇతరుడు, (2) ప్రియః = ఇష్టుడు, 

ద్వేష్యః = శ|తువు, (8) వకా క మాటలాడువాడు, వాచ్యమ్ = చెప్పబడునది, (4) పయో 

జనమ్ = (పయో జనము (ఇతి) = ఇటువంటి, విరుద్ధాని = పరస్పరము విరుద్ధ ములగు, 

రూపాణి = రూపములు, (ఉపలభ్య నే) = తెలియబడుచున్న వో ; 

తథా = అప, అజన్మని = పుట్టుక లేనట్టియు, కనుకనే, నిత్యే = పరమార్ధ ర్ధనిత్య 

మగునట్టియు, కనుకనే, పౌర్యా పర్యవివర్ణితే= పూర్వాపరభావములేనట్టి, 

మునందు, విరుద్ధమ్ = = పరస్పరము విరుద్ధమగు, జన్మాది రూపత్వమ్ 

అనేక రూపములు కలిగియుండుట, ఉప్రలభ్యతే = చూపబడుచున్నది. 

తతే = పర(బహ్మ 

== పు 

అ 

ట్టుక ము న్న గు 

మేల్కానియున్న యవస్థలో నేత్రము మున్నగు ఇం[దియములు పనిచేసి విశ్రాంతిని 

అ పేక్షించును. అవి మనస్సు లోలయమును బొందును. దానినే నిదయందురు. అపుడు ఒక 

మనే స్సు పని చేయును. అదియే పలురూపములను దాల్చి సంచరించును. తనలో సూక్ష్మరూప 

ముగా ఉన్న పదార్థములను జీవునకు జూవును. అదియే స్వప్నము. ఆస్థితిలో ఒకడు తనతో 

సఖ్యము చేసినట్టు, మరియొకడు ద్వేషించినట్టు, జీవుడు చూచును. ఇట్టి ఎన్నియో విరుద్ధము 

లగు రూపములు జీవునకు కాన్సించును. మనస్సు ఒక క్కటియ శ్రేవునకు విభిన్న రూపములతో 

గోచరించును. అట్టి స్వాప్నిక పదార్థములు మెల్కొానగా కానరావు. 

అల్ల పర|బహ్మమునందు జీవుడు భో క్షగాను, [పపంచకము భోగ్యముగాను భాసిం 

చును. ఆవియన్ని య మాయావశమున భాసించుచున్నవి. అవియన్నియు |బహ్మసాత్షాత్కా_ 

రము కలుగగా కానరావు. అవిద్య ఉన్నంతవరకు పుట్టుక మున్నగు విరుద్ధ భావములు కాన్సిం 

చును. |బహ్మమునందు అనాది యగు మాయ బహు విచితములగు రూపములను కాసింపజేసి 

జగన్నాటకమును జూపుచున్నది. స్వప్నము కూడ మాయామా! తమనియే అవ్వ్వైత వాదుల 

విశ్వాసము. 

కాబట్టి వ్యవహారదశలో విరుద్ధములగు పదార్ధములు వానిభేడము మనకు గొ చరింప 

వచ్చును. పరమార్ధ గదశలొ అవివమియు కానరావు. | (బ్రహ్మ యొక్కటియే మిగులును. అది 
సత్యము. 11, 181 

CEE నముద్దోళయు యుగినీన ద 
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i 1, 2] 

. శబ్బవాచ్యము. అనగా జ్ఞానరూపముగా ఉన్న ఆఅర్హమే శబ్లవాచ్యము. ఇట్టి యర్గము ఉపచార 

. య జో థి య రు ® 

సత్తతో గూడిన యర్థమని యందురు. ఈ యంశము ఈ (ప్రకరణముననే శ89 వ శ్లోకము 
సంబంధ సముద్దేశము=రి 

నుండి 50వ కాకము వరకు నిరూపింపబడుచున్నది. ఘటాది శోబ్బములబే టోధింపబడు నవి 

కడవ మున్నగు వ్యక్తులే కావు. ఆ శబ్దముగూడ అనగా ఘకార, అకార, టకార, అకారములు 
అ శ గె ఇ నే ఉద ళ్ళ. ఒఅ అవోతారిక __ మొదటి _సముద్దేశమున వాజప్తాయనముని యొక్క మతము అను ఆనుపూర్వితో కూడిన శబ్దము కూడ బోధింపబడును. ఆ యర్థము మా[తము జొప 

నాశయించి వెల్ల శబ్బములకు జాతియే వాచ్యమనియు, రెండవ సముద్దేశమున వ్యాడి మహర్షి చారికము గాదు. అది ముఖ్యమే. వ్య క్రిరూపమగు అర్థము అనిత్యము కనుక దానితో శబ్దము 
అజా జ ~ pp ల్ కే / రస వ పవ 
యొక్క మతము నాశ్రయించి ఎల్ల శబ్బములకు [దవ్యమే వాచఃమనియు, అపోద్ధారమునకు నకు సంబంధము నిత్యము కానెరదు. కనుక ఉపచారస తను అచట  [గహింపవ వచ్చును. 

ఉపయోగించెడి అర్హములు నిరూపింపబడినవి. అట్టు కానిచో శబ్దము నియతముగా బోధింపజాలదు. శబ్ద వాచ్యమగు శబ్దము నియతమేకాన 
nen , అచట సంబంధము నిత్యము కాగలదు. కనుక అచట సంబంధము ముఖ్యమే కాగలదని వ సముద్దశ మున క బ్ద్లార ములకు గల 1. యోగ్యత, 2, కార్యకారణ భావము y డు 

ఆ | ల చెపుచునా డు. అను రెండు సంబంధములు సిరూపింపబడుచున్న వి, శబ్దము చే నర్థము బోధింపబడుట లో యు లా 
౪ ల ల ఎ ® <n oe అవ సంబంధము వాతువ్వ. అట్టు కాకున్న ఎల్ల శబ్దములు వల్ల అపర ములను బోధింపవలెను. : లో (పతిప _త్తిర్భ వత్య గై జ్ఞానవాసంశయః క్వచిత్ | 
అట్టు అనుభవము అడు. కాబట్ట ముందుగా శ ద్దార్రములకు సంబంధ మున్న దనియు, ఆదియు . స్వరూశే ఎపషూస లబభ్లమ వ్యభిచారో నవిద్యతే i 2 
సా తా ఇల చాన చం. Wa ఖో లో ల 

. న్వాఖాపిక మ, కల్వితము కాదనియు చెప.చునాడు త ఈ గ స [| - న అరే = అరమునందు జానే + వాకా జఇ:నమునందును, కంచిత్ = ఏదో ఒక సలమున, 
శ ఇ అల్ల ee] ళ్ శ్ జాం మ కర్ణః స్వరూపం చ (పతీయతే | | సంశయః = సంశయ రూపమగు, (పతిప తిః = జ్ఞానము, భవెత్ = కలుగవచ్చును. క ఫ్ 

ధా 
శ బెరుచ్చరిశతై "న స | Ck దైరుచ్చరితై సషాం సంబన్దోఒ_స్తీతి గమ్యతే ॥ 1 ' ఘటః అను శబ్దిమువలన కడవ అను అర్థము తెలియబడుచున్నది. తద్విషయక 

“an. awn. ay సాం cy . , ' మగు జ్ఞానము కలుగుచున్నది, అచట శ క్రిజ్ఞానము లేనిచో అర్థము ము సంశయ విషయమగును. ఉచ్చరెత్రైః = ఉచ్చారింపబడిన, శబ్లె = శబ్ల్వముఐచే, |పయోకుః = శబమును | పయోగించిన 
2 ఎ టా ద డై శ్ కిజాన ము మున్నను హరి మున్నగు నానారక శబ్దములలో అర్థము సంశయితమగును. లో ఇడా ఇట చు లో 

హాని వానియుక_, జ్లానమ్ = జ్ఞానము అనగా అఖి।;పాయము, బాహుం: = చాహం పపంచకమున . శా “ లో ar Ce | 

ప ఒలు “7 జో లో శో ఠి ష్య గల, ఆర్లః= ఘటము, పటము మునుగు అ ము, నం హపం--చ _ శబ స్వరూపము అట్టి అర్థము ననుసదించెడిి జ్ఞానముకూడ సంశయరూపము కాగలదు. 
మ & . 3 యూ థి గ. ద 3 

శ వశ చ 4. న? ౧ FDR Ca on నంట అక. ఆటని ఆ 
మి 

ఈతయుము, మా ఆ దా తెలియబడుచున్నది, వ్వ NT Wu బ్ |; చ్చెరింపగా పయో క్ర 
క్వచిత్ = వ కొన్ని స్థలములలో అనగా లే క్రిజ్ఞాన యు లెనిచోట, శ కిజ్లాన మున్నను యా a క PY ఒల్లో జ అ ఇట జజ న a యొక్క భావము, బాహ్యపదార్థము, ఆ శబ్దము ఈ మూడు కూడ భాసించునని భావము. నానార్థక స్థలమునను సంశయవ ౨ కలుగునని భావము. 

ena ల అబ న్యూ ఆ దవయ దా రా ~ (ఆతః = ఈ రారణయుదలన, తెషామ్ = వానికి అనగా వ వక్తయొక్క జ్ఞానము హరి శబ్దమునకు = విష్ణువు, కప్ప, కోతి, పాము ఇవి యన్నియు వాచ్యార్థములె. నన 4 అది క . ఉట్ల జో, u! ఇ అల ల ల al Va ఇ జ గులు బొలెస్ట్యాబి అకు శబ సంరూపమునకును,  నంబనః = సంబందము అసి కలదు శ్ ల ర తే వ | ధ్ . ఉపలబ్దేము = తెలియబడుచున్న , స్వరూ పేష = శబ్దస్వరూపముల విషయమై, కత = అణ, గబ్యుతి = అనుమాన |1పమాణముచె తెలియబడుచును డి ( క యు ) ట్ర న్ చె ఎబిడుబుణ్బు య. వ్యభిచారః = వ్యభిచారము అనగా ఒకదానిని విడిచియుండుట, న.+ విద్యతే = 
సబా బదుల నుచ్చ | రె౭పగా ఈ మూడు తెలియబడుచు న్నవి. సంబంధమే లేనిచో అవి 

ఎట్టు తెలియుబడగి లవ్చ. అవి తెలియబడుట వలన వానికి 

శబము తన రూపమునుకూడ బోధ విషయముగా చేయును. జ్ఞానమున ఆ శబ్దము 

సంబంధము ఉన్నట్టు ఊహింప కూడ భాసించును ఆ రీతిగా భాసించిన శబ్దమునకు, వాచకముగా ఉన్న శబ్దమునకు సంబం 
అంశ న. | |, 

ధము నిత్యము. అర్థము విషయమున, జ్ఞానము విషయమున సంశయము కలుగునట్లు ఇచట 
అందును శబ్దమునకు, అర్హమునకు యోగంఃత నంబంధము. ఈ అంశము 29 వ థ్ బై సంశయము కలుగదు. సంశయమునకు అవకాశము లేదు. 

ణక కమున వివడింపబదుః చున్న ది, వక్తయొక్క జ్ఞానమునకు, శబమునకు కా కార్యకారణ భావము క్ 
| సంబంధము. ఈ యంళకు క్రిం వ కో “ee ద కాగా వ్య క్రిరూపమగు అరము నియతము కానందున అచట జొపచారికమగు, సంబంధము. ఈ యంశము లిలవ్లివ శ్లొకమున స్పష్టము కాగందు. ilu 

గ్గ న టి అనగా బుద్దికల్సితమగు, అర్థము శోబ్దవాచ్యమని చెప్పవలెను. శబము స్వరూపమును గూడ 
అనతొబిక_శబయుచే ఆద బ్ో లో ద Ca ig ఆ , థి ది . | ప్రద అద్ధిము బ్ ధింపబడుకు,. ఈ రెంటికి సంబంధము నిత్యము, y బోధించుటలో అనియమము లేక నియతమగు రూపమునే బోధించును. కనుక అచట ఉపచార | ఆక అవ చ వటం లి లలల స బాహ్యార్థము అనగా లొక మున కంటికి కానపచ్చెడి అర్థముకాక, బుదిచే కలి స ంపబడి న అర్థము ష్ ్ధి సత్త అక్కరలేదు. ముఖ్యమగు శబ్దమే విషయమగును. 
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ఇచట “స్వరూ పే ఎపషు” అని బహువచ నమున్నది. వాచక శబ్దముచె బోధింపబడునది 

ఒకటియే, కనుక బహువచన మెట్టు ? అని [పశ్న కలదు. 

సమాధానము అర్థమును చెపటకు నిమి తముగా ఉన్నది ఒకటి, ఆ శబ్దముచే 

బోధింపబడిన గ్ర ము రెండవది. శజ్దార ములకు సంబం ంధ జ్ఞాన జానము కలిగెడి అవ వస్థలో పవృత్తి తి 

నిమి త్తముగా ఉన్నది మూడవది. ఈ యభిపాయముతో “స్వరూ శ పమ అని సహువచనము 

పయు కమాయెను. un 

చెప్పబడినడి, వానికి సంబంధమున్న ట్లు 

చెప్పుచున్నాడు. 

శో అస్యాయం వాచకోవాచ్య ఇతి ష షష్ట్యా (వ సతీయతే । 

యోగః శబ్లార్థ యోస్త తృ కమప అతో వ్యపదిశ్యకతే i 9 
శ 

మల ఆల్ క్, న | ల Mh, చా ళో క ద ర గా ఈ యరమునకు,  అయమ్ = ఇది అనగా ఈ శబ్దము, వాచక: = 
వ 

త్రము వాచ్యుః వా బోధ్యము. 
[న 

శల 3 దో లశ శా శ 6 4. బోధకము. ఆపే, అసు = ఈ శబయునకు, అయమ్ = ఈ అర్హము, 
చ - డు థి 

(an a థి ల అ అనాలి a ‘ అల్ల అన ఇతి = ఇటి అనగా అసు అయం వాచకః', అసు? ఆయం వాచః” ఆనెక్షి [పామాణికుల 
ట్ చలో చ 

శా శ శ శశ. ఉల = అము am ఆలో ళల ఇ. 
ఏవహారమును కాన్,౨చెడి, Ou Cl a ఆనాలా షషీ మ కిచే, Ww బ్రా చమూ? జు శబ్దము నకును, అర్థమున 
రి తి తి 

షష విభ క్తికి సంబంధము అర్థము రాజ్ఞః పురుషః (రాజునకు సంబంధించిన 

నొకరు) మున్నగు తావులందు ఆ యర్గము స్పష్టము. అరే అస్య ఆయం వాచకః, అస్య 

ఆయం వాచః మున్ను గ [వ మల పరివహారమున (స్య) షమ్ష బభ కై కాన్సించుచున్చది. 

దానికి సంబంధము అర్థము. (1) అర్థ ము, (2) శబ్దము, ఈ రెంటికి సంబంధమున్న ట్లు 

షష్టి చె తెలియబడుచున్నది. వానికి సంబంధమే లేనిచో షష్టీ విభ క్తి (పయోగింపబడదు. 

పరస్పరము సంబంధము కలవానిని తెలుపునపుడే గడా షష్ట (ప్రత్యయము నుపయోగింతురు. 

ఉడా! 'దళశరథస రామణి. సంబంధములేని ఘట, పటయులను తెలుపునపుడు షష్షిని పయో 

గింపరు. కాబటి పె రతిని ష్ష్ విభ క్రిచే శ ద్దారవ లకు సంబంధమున్న దగి మనము ఊహింప 

అత౩ = ఈ కారణమువలన అనగా శభ్రార ములకు స్వాభావికమగు సంబంధ 

మున్స టు తెలియబడుచును ందున, త త్త్వమ్ ఆపి == తాదాత్మ్య్యము కూడ అనగా శబ్దార్థ ము 

లకు, తాదాత్స [ము = ఆభిదము కూడ, వ్యపదిళ్య గతే == వ్యవహరింపబడుచున్నది. 

గౌ, అనునది శబ్దము, దానిచే బోధీంపబడు నది అర్థము, అది మనకు కంటికి 

కానవచ్చుచునే యున్నది. శోబ్బము వేకు, అర్థము వేరు అని అస్మదాదులకు (పత్యక్ష 

తెలియుచున్నది. కొని ఆ అర్ధమును చూపవలసి వచ్చినప్పుడు, గౌరయమర్థః జా (ఈ అర్థము 

bree 

hui ee 

Fa 

స ా యుకాకాజత్తు 

శ 

న! 

కాబటి వాసికి త _త్త్యమును అనగా తాదాత్మ్యమును, అభేవమును స్వికరిం 
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4] 
గోవు = గొ ళబ్దము! అను రితిని శబ్దార్ర ములకు అభేదమును సూచించెడి వాడుక కలదు. 

పవలెను., 18 

అవతారిక. “అస్య అయం వాచకః” మున్నగు హక కిములలో సంబంధార్థ క 

షష్టీ విభ క్తి కానవచ్చుచున్నందున దానికి మరియొక విధముగ ఉపప తి చూపుటకు సాధ్య 
దాని బలమువలన శ దారము లకు సంబంధమున్న దని అనుమాన |పమాణముచే 

ఊహింపవలెనని కివ వ శ్లోకమున చెప్పబడినది. అట్టు ఏల చెప్పవలెను ? గంధము కలిగి 

యున్నడి భూమి, ఆను రీతిని సంబంధమునకు అసాధారణమగు లక్షణ మేల చెప్పరాదు ? 

(పశ్నకు సమాధానము చెప్పుచున్నాడు. 

థో నా౭ భిధానం స్వధర్మేణ సంబన స్యా సివాచకమ్ి | 
® అలానే గ 

అత్య న పరతన్ర త్వాత్ రూపం నాస్యాపదిశ్యతే ॥ 4 
అ 129 . 

దీ. స్వధర్మేణ = తనయొక్క అనగా సంబంధముయొక్క_ అసాధారణమగు ధర్మముచే, 

స మునకు, వాచకమ్ = బోధకమగు అనగా సంబంధమును బోధించెడి, సంబనస$ః = సం బన్గ్థము 

అభిభానమ్ = శబ్దము, న న- అస్తి 

వేదు. భూమికి అసాధారణ ధర్మము గంధము. ఏటికి చల్ల తనము, 

ఉన్నందున ఆ ధర్మములనుబట్టి “గంధవ ఎథీవి” మున్నగురితిని వానికి లక్షణములు చెప్ప 

వచ్చును. అచట అసాధారణ ధర్మ సహితములగు పృథివ్యాదులను బోధించెడి శబ్దములున్నవి. 

కాబట్టి అచట అట్లు చెప్పుటకు వీలున్న ది. ఈ సంబంధమును దానియొక్క అసాధారణ గుణ 
ల జ జ్య అ ఒకి ల్ ళు 

ములతో కూడియన్నట్టు చెప్పెడి శబ్దము అనందున డానికి విశిష్ట లక్షణము చెప్పజాలము. 

= లేదు. అనగా షష్టి విభక్తి తప్ప మరియొక శబ్దము 

తేజమునకు ఉష్టత 

3, సంబంధమునకు ఏదో రూపమును కల్పించి దానికి అనుగుణముగా లక్షణము చెప్ప 

రాదా ! కేవలము అనుమానము పై ఆధారపడుట ఏల? అను [ప్రశ్నకు సమాధానము చెప్పు 

పరతన తాంత్ = మికి_లి పరాదీ నమగుట వలన, అస్య = ఈ సంబం 

న + అపదిళ్యతే = చెప్పబడ నేరదు. 

రెండు సంబంధులను బట్టియి సంబంధముండును. అందుచే సంబంధము పరా ల 

3తం్యతమగు పదార్థము కాదు. కనుక దానికి ఎట్టి రూపము కల్సి ంచుట శక్యము ph A pb ౭న 

రూపరసాదిగుణములు పరతం (తమువె. అవి |దవ్యమునందు ఆధారపడియున్నవి. 

ఐనను వానిని దవ్యముతో వేరుచేసి శుక్లమ్, నీలమ్ (తెలుపు, నలుపు) అనురీతిని స్యతం|త 

పదార్థముగా జూపుఓకు అవకాశమున్నది. కనుకనే వానిని బోధించెడి శబ్దములు కానవచ్చు 

చున్నవి, వానికి (పత్యేకము లక్షణములు చెప్పబడుచున్నవి. సంబంధము రూపాది గుణముల 

వంటి" కూడకాదు. ఇది ఎల్లప్పుడు నిత్యపరతం|త మే ఈ యభ్నిపాయమునే కారికలోనున్న 

“అత్య న” పదము వ్య క్రపరచుచున్నది. 
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కనుక సంబంధులకంటె వేరు చేసి సంబంధ మును చూపుటసాధ్యముకాదు. ఇట్టిది 

ఏ శబము చేతను చెహునలవికాదు. కేవలము కార్యముచేతనే సంబంధమున్నదని యూహింప 
0 గ. 

వలసి యున్నది. 
Ai 

అవతారిక సంబంధమును చెప్పెడి శబ్దములేదు. కాబట్టి కార్యమును బట్టి 

సంబంధ మున్నదని యూహింపవలెను. అనగా అనుమానపమాణముచే సంబంధము సిద్ధించు 

నని 4 వ క్ఞోకమున చెప్పబడినది. ఆ సంబంధమునకు అనుమాపక మగు కార్యమెద్ది? అను 

(ప్రశ్నకు సమాధానము చెప్పుచున్నాడు. 

శో ఉపకార? సయ్మత్రా స్తీ ధర్మ స్త త్రానుగమ్యశతే 1 

శ క్రీనామప్యసౌశ క్రిర్గణానామప్యసౌగుణ: 11 గ్ 

యత = ఎచట, ఊఉపకారః = ఉపకారము, అస్తి = కలదో, త|త= అచట, సః=ఆ, 

ధర్మః = ధర్మము అనగా సంబంధము, అనుగమ్యతే = అనుసరింపబడుచున్నది. అనగా 

అనుమాన [పమాణముచే తెలియ బడుచున్నది. 

ఉపకార్యమునకు, ఉపకర్తకు సంబంధము కెలియగా ఉపకారము కలుగును. 

శబ్దము ఉపకరించునది. అర్థము ఉపకార్యము. వానికి బోధ ఉపకారము ఆర్థబోధయనెడి 
టు 

ఉపకారము ఎచట కలుగు చున్నదో, అచట వానికి సంబంధ మున్న దని నిశ్చయింపవచ్చును. 

సంబంధమునకు ఏదో యొక సంబంధ మును కల్పించి, దానిని సంబంధిగా పరిగ 

ణింపరాదు. అటి తరి ఆనంబంధమునకు గూడ మరియొక సంబంధము, దానికి గూడ మరి 
రు 

యొక సంబంధము కల్పింపవలెను. ఈ రీతిని అనవస్థాదోవము కలుగును. 

కాబట్టి సంబంధము నిత్య పరతంతము, అది అనుమేయమే యని చెప్పవలెను. 

శబమునందు అర్భమును బోధించుట కనుగుణ మగు శ క్రియున్నది. ఆ శ క్రియే 
టు 

సంబంధమనరాదా ! అను |పశ్నకు సమాధానము చెప్పుచున్నాడు. 

అసొ = ఈ సంబంధము, శ కీనామ్ ? అపి = కార్యమును కలిగించెడి శ కులకు 

గూడ, ళకిః== శ క్రివంటిది. అనగా సహకరించునది. 

శ కియున్నంత మా[తమున కార్యము కలుగదు. ఉఊఉదా:--దీపమునకు వస్తు[పకాశ 

“త్వ శ క్రియన్నది. కాని ఆదీపమునకు వస్తువుతో సంబంధమున్ననాడే ఆ వస్తువు [ప్రకాశిత 

గుచున్న ది. ఎచటనో ఉన్న వస్తువు దేశాంతరమున నున్న దీపముచే [పకాశితము కాదు 

రా! 

ఏలయన. అసౌ = ఈ సంబంధము, గుణానామ్ + అపి = రూపరసాదిగుణము 

కు కూడ, గుణఃడఉపకారమే. 
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రూప, రస, గంధాదికములగు గుణములు, (ద్రవ్యమును ఆ[ళ యించుచున్న. అవి 

యట్టుండుటలో సంబంధ మే కారణము. 

అవతారిక. తార్కికులు సంయోగము, సమవాయము, అనెడి రెండు సంబంధ 

ముల నంగీకరించియున్నా రు. అవియే శ జ్లార్థములకు గూడ సంబంధములు కాగలవు. 

ఈ రీతిని నరిపడుచుండగా అట్టు స్వీకరింపక , వానికంటె వేరుగ ఏదో మరియొక 

సంబంధమును ఏల స్వికరింపవలెను అను (ప్రశ్నకు సమాధానము చెప్పుచున్నా డు. 

శో తదర్మణోసు తాచ్చబ్యం సంయోగసమవాయయోః | 
sa) (స) శా (ఎ 

తయో రప్యుపకారార్థా నియతా స్తదుపాధయః 11 గ 

A. తద్ధర్మణోః = దానియొక్క ధర్మముకల, అనగా సంబంధమునకు పారతం[త్యమనెడి 

అసాధారణమగు ధర్మము కలదు. అట్టిపారతం | త్యమనే ధర్మముకల, సంయోగసమవాయ 

యోః + తు = సంయోగమునకు సమవాయమునకు., తాచ్చబ్యం = ఆశబ్దముచే వాడుక , 

అనగాసంబంధ శబ్దముచే వ్యవహరించుట, (భవతి) = అగుచున్నది. 

రెండు [దవ్యములకు సంయోగము కలుగును. జాతి వ్యక్తులకు, గుణ, గుణవత్తు 

లకు, |కియా, |కియావత్తులకు, అవయవ అవయవులకు సమవాయము సంబంధమగును. 

సంయోగము, సమవాయము రెండు కూడ ఇతర సాపెక్షములీ. రెండు [ద్రవ్యములు లేదే 

సంయోగముండనేరదు. జాతి, వ్య క్రిమున్నగునవి లేనిచో సమవాయముండనేరదు. ఈరీతిగా 
ఈ రెండు పరాధీనములే. సంబంధమనునదియు పరాపేక్షమే. ఈ సామ్యమును బట్టి ఈ 

రెంటిని సంబంధములుగా లోకులు భావించు చున్నారు. 

5. నిజరూపమున సంయోగ సమవాయములు సంబంధములు కావు. వానికి కూడ కొన్ని 

ఉపాధులున్నవని చెప్పుచున్నాడు. 

తయోః - అపి =ఆ సంయోగ సమవాయములకుగూడ, ఉపకారార్థాః =ఉపకారము 

పయోజనముగా గలిగినట్టియు, నియతాః = అసాధారణములగు, తదుపాధయః = (పసిద్ధము 

అగు ఉపాధులు, (సన్తి) = కలవు. 

“ఘటపటొౌసంయుక్తా'' (కడవ, వస్త్రము, సంయు క్రములై యున్నవి) అనురీతిని 
కలిగెడి వ్యవహారమునకు నియామకమగు ఒక సంబంధముండ వలెను. ఉపాధిని నియమించుట కై 

సంబంధ ముండ వలెను. 

" పె పరాధీ నత్వమనెడి సామ్యముండుటవలన ఇవియు సంబంధములుగా వరిగణింప 

బడుచున్న వి. కాని అవియు కొన్ని నియమములు కలిగియుండుటచే స్వతంత పదార్థములే. 

కాబట్టి సంయోగ సమవాయములు ముఖ్య సంబంధములుకానేరవు. గౌణ సంబంధ 

ములగును. 16 
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అవతారిక సంయోగము ముఖ్య సంబంధము కానేరదు, దానికి కూడ కొన్ని 

ఉపాధులున్నవని 6వ శ్లోకమున చెప్పబడిన యర్థమునే వివరించుచున్నాడు. 

వాక్యోపదీయము 
110 

శో॥ కాచిదెన హొ సావస్థా కార్య(ప్రసవసూచితా ] 

“ కస్యచితేనచిద్యస్యాం సంయోగ ఉపజాయ శే ॥ 
7 

కసంచిక్ = ఏదో ఒకదానికి అనగా ఒక ద్రవ్యమునకు, కేనబిత్ = ఏదో ఒకదానితో ఆనగా 

న న్ 
లో ౮ ళం జో ఆ 

మరియొక (ద వ్యముతో, యస్యామ్ = ఏయవస్థయందు, సంయోగః = సంయె bs ఉప 

Sa యం క [ep నింప 

జాయశే = కలుగు చున్నదో, కార్భ[పసవసూచితా = కార్యముయొక గా ఉత్ప త్తిచెసూ 

బడిన, సా= ఆ యవస్థ, కాచిత్ + ఏవ -} హి = ఏదో ఒకటియే కదా! 

సంయోగము స్వతః సంబంధముకానేరదు. దానికి కూడ కొన్ని యుపాధులున్నవి. 

తార్కికులు చెప్పెడి 2&4 గుణములలో సంయోగ 
ఎటనగా రూపము, రసము మున్నగు హె 

న 
మనెడి కార్యము జనియించుటలో దారములు 

a ష్ 
లో Va ww 

మొకటి. ఇది |దవ్యములక సంబంధించును. వస్త్ర 
ము 

క్ TARTAN 
ఇటీ ఖో 

సమవాయి కారణము. దారముల సంయోగము అసబువాయి కారణము. దారములున్న 

7 [a] Pa శ: ఆ టే న la ru యు ఈ, టనతెనన ను 

వానికి సంయోగము లేనిచో వస్త్రము జసియింపనేర ఇద్ర ఏ [దవ్యము పుట్ట? గ 

. మం చ కస క లం a ఖో వృవులకు సంయోగ
ము 

అవయవముల సంయోగ మపేశితమగు చున్నది. సావయవములగు [ద వకములం 

తవ వ్యము నియతముగా నుండుట 
కలుగును. కాగా [దవైైక నియతత్వము అనగా (దవ్యములయందె నియ 

సంయోగమునకు ఉ పాధి. 

అర్రే సంయోగము గుణమగుటచే గుణత్వము కూడ ఉపాధికాగలదు. ఇట్టయనా న 

లున్నందున సంయోగము ఒకస్వతం్యత మగు పదార్థమే కావలెను. అట్హయినను ద 

తం[తమగుటచే ఇదియు సంబంధ ముగా గురి ంపబడుచున్నది. పారతం ప్రక్రియు సంబంధి 

మునకు అసాధారణమగు రూపముకదా : అంతయేకాని పారతం[త్యము సంబంధము లీ 

“ర్య సామాన్యములు పరాధీనములై నను అవి సంబంధములు కావు కదా! 
హూపముగాదు. గుణర 

° 

కురియు సంయోగము సార్య|తికము కాదు. సంబంధము సార్య[తికము. అనగా (ద్రవ్యము, 

గుణము అనునియమము లేకుండగా పదార్థమా[తమునకు యోజన చేసెడిది సంబంధము. 

) సంయోగము సార్య|తిక ము కాదనెడి భావమును నిరూపించు 
23 పొంళము...( 

“శేవచిత్*, 'కాచిత్* అను పదములు (పయోగింపబడినవి. అనగా 
| 

SY ఆక SK రాక్ ' చ 

ళ్ళ క గుంట ద్ర 
టకై క్ఞకమున ర్ట , 

నమ 

చె క్ ఏను 
నిష ర్న 0 యు జని 

సావయవములగు (దవ్యములకు సంయోగము కలుగును, దానివలన విశిష్టమగు [దవ్య 

యించును. 
షష 

* రూవము, రనము, గంధము, స్పర్శ, సంఖ్య, పరిమాణము, పృథ క్ర్వము, సం యో 

ము. విభాగము, పరత్వము, అపరత్వము, గురుత్వము, (ద్రవత్వము, స్నేవాము, శబ్దము, 

బుది, సుఖము, దుఃఖ ము, ఇచ్చ, ద్యేవషము, [పయత్నము, ధర్మము , అధర్మము, సంస్కారము _ 

ఈ రీతిగా తార్కికులు ౨4 గుణములను చూపియున్న్నారు. ఇవి గుణ సముద్దేశమున నురల 

చూపబడగలవు. 

నావా నాన 

సము దేశము 111 ప దకొండము 
11] 

(2) సంయోగమును తప్పక స్వీకరింపపఠెననెడి భావమును స్పరింపజేయుటడై 
కారికలో “కార్యపసవసూచితా' అను పదము |పయోగింపబడినది. సంయోగమే లేనిచో 

వస్త్రము మున్నగు కార్యములు పుట్టక పోయెడివి వేరువేరుగా దారములున్న నువాని సంయోగము 

లేనిది వస్త్రము నిష్పన్నము కాదుకదా : కాగా, సంయోగమనుమాన ప మాణగమ్యమగును ॥7॥ 

అవతారిక నమవాయము సంబంధము కానేరదు. దానికి గూడ కొన్ని 

యుపాధులున్నవి అని రివ శ్లోకమున చెప్పబడినది. ఆ యంశమునే నిరూపించుటకై సమ 
వాయస్వరూపమును జూపుచున్నాడు 

లో నిరాత్మ కానా ముత్చ త నియమః కంచి దేవయః | 

తెనై వాఒవ్యపవర్షశ్చ (ప్రాప్త్యభేదే స యత్కృతః ॥ 8 

ఆత్మాన్నరస్యయే నాత్మా తదా త్మేవావధార్య తే | 

యత క్రైకస్య నానాత్వం తత్త్యం నాధ్వవసీయతే ॥ 9 

తాం శక్తిం సమవాయాఖ్యాం శక్ర నాముపకారిణీమ్ | 

భేదా భేదావతి(క్రాన్తా మన్యధథై న వ్యవస్థితామ్ ॥ 10 

ధర్మః సర్వపదార్థానామతీత 8 సర్యలక్షణ 8 | 

ఆనుగృహ్హోతి సంబన్ల ఇతి పూర్వేభ్య ఆగమః ॥ 11 

1. నిరాత్మకానామ్ కా స్వరూపములేని వస్తువులకు అనగా కారణ వ్యాపారము లేని సమయ 

మున ఆ రూపములతో లేని వస్త్రముమున్నగు వస్తువులకు, క్వచిత్, ఏవ = ఏదో ఒకచోటు 
నందే అనగా సర్వత కాక నియమితమగు కారణమునందే, ఉత్పత = పుట్టుక కలుగుట విష 

యమె, యః = ఏ, నియమః = నియమమో, దారముల వ్యాపారముచే వస్త్రము జనియించును, 

ఆ వ్యాపారమునకు ముందు వస్త్రము లేనేలేదు. అట్టి వస్త్రము దారముల యందే కలుగును, 

ఘటము కపాలములయందే కలుగును అట్టి ఏనియమమో ; మరియు, పాప్త్యభేదే + అపి = 
“పాపి” అను అంశము సమానమే ఐనను, అనగా ఇంతకు మునుపు వస్తువులకు సంబంధము 

లేకున్నను ఇప్పుడు సంబంధము కలిగియుండుట సంయోగసమవాయములకు సమానమే 

ఐనను, తేన _ ఏవ = ఆకారణముతో నే, అవ్యపవర్గః - చ = భేదము లేకుండుట ఆను ఏ 

నియమమో, కలయికలేని ఘటపటములకు సంయోగముకలుగును. అర్హ వస్ర్రమను కార్య 

ముతో ఇంతకుమునుపు సంబంధములేని దారములకు వస్త్రముతో సంబంధము కలుగును. 
ఇట్టి సామ్యము సంయోగమునకు సమవాయమునకు ఉన్నను సంయుక్రములగు ఘట 

పటములు వేరుకాగలవు. వస్త్రముమాత్రము తనకు కారణములగు దారముల నుండి వేరు 

కానేరదు, ఎల్లకాలములందు కలసియే యుండును. అనగా కారణములగు దారములను విడనాడి 

వస్తముండనేరదు. సంయోగసమవాయముల కిదియే భేదము. 
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సః = అట్టినియమము, యత్క్యతః = దీనిచేకలుగుచున్న దో, ఇచట యచ్చబ్దారము 
సమవాయము, ఇంతకు ముందు లేని వస్త్రము సమవాయమును బట్టి దారములయం దే పుట్టును 
ఘటము కపాలముల యందే పుట్టును. ఇంతియే కాని (పతివస్తువు |పతికారణమునందు వుట్టదు, 
సమవాయమును బట్టియే కార్యమునకు కారణముతో అభేదము కలుగును. 

శు రెండు విధములగు నియమము దేనివలన జరుగు చున్నదో, అది *సమవాయ 
మని భావము, 

2. యన = దేనిచే, ఆత్మావా (దవ్యము, ఆత్మాన్తరస్య = మరియొక ద్రవ్యమునకు, 
తదాత్మా +- ఇవ = అదెస్వరూపము కలదివలె, అవధార్యతే = నిశ్చయింపబడుచున్న దో. 

దారము లనెడి కారణ|దవ్యముచే వస్త్రమనెడి కార్య[దవ్యము జనియించును. 
తరువాత ఇది కారణము, ఇది కార్యము అని వేరుగా చెప్పుటకు సాధ్యము కానందున రెండు 
(దవ్యములు ఒకే [(దవ్యముగా నిశ్చయింపబడుచున్న వి, అట్ట నిశ్చయము సమవాయమువల 
ననే కలుగు చున్నది. 

సందర్భము బట్టి చూడగా ఒకదానిని ఒకటి విడనాడి యుండని పదార్థములకు 
సమవాయము సంబంధమని తేలుచున్న ది... అవయవము, అవయవి (దారములు అవయవ 
ములు, వస్త్రము అవయవి) గుణములు గుణి, (తెలుపు నలుపు మున్నగునవి గుణములు, కడవ 
మున్నగునవి గుణి) (క్రియ, ద్రవ్యము (వండు మున్నగునది |క్రియ, ఆపనిచేయువాడు (దవ్యము) 

జాతి, ద్రవ్యము (ఘటత్వము మున్నగునది జాతి, కడవ మున్నగునది [దవ్యము) 
వీనిని “అయుత సిద్ధము అందురు. ఎన్నడు ఒకదానిని ఒకటి విడిచి ఉండనివని భావము 
కాగా సమవాయమునకు అయుత సిద్ధత్వము ఉపాధి యని వ్య క్రమగుచున్న ది. 

ల. యతః-చ = దేనివలన, _ ఏకస్య = ఒకే వస్తువునకు అనగా వస్త్రము 
మున్నగు అవయవి దవ్యమునకు, _నానాత్యమ్ = భేదము అనగా కారణములగు దారములు 
మున్నగు ఆవయవములకం చె అవయవికి భేదముగాని, త్ర త్వమ్ = అభేదముగాని, న_- 
అధ్యవసీయతే = నిశ్చయింపబడదో. 

అవయవావయవులు, గుణగుణులు మున్నగు వానికి సమవాయము సంబంధము. 
అచట కార్యకారణములకు కొందరు భేదమును, మరికొందరు అభేదమును అంగీకరింతురు. ల్. న క * అనత్కార్యవాదము నాశ్రయించి యీ రితిగా 
కారణ వ్యావారముకం టె పూర్వము కార 

యము, చారము 

సమవాయము నిరూపింపబడినదిం 
వ్రము (ఆసక్) లేదు అని ఆ నాదము యొక్క యాళ 

ల వలన వస్త్రము నిష్పన్నమగును. ఇంతకుమునుపు లేని వ(స్త్రము దారముల నుండి పుట్టుచున్నది. ఈ యాశయముతో “ని రాత్మకానామ్” ఆని భ్ర ర్హృహారి పలికెను. 
సతార్యవాదమున కారణము కారణ వాం డ్ ఫ్ బ్రనారముక౦ 3 పూర్వము కూడ (న శే) ఉన్నచే కనుక అచట నియతముగనే కార్యము వ్య కమగును. అలియమము 
ఆ వాదమున ఈ (గంధము నమన్యయింపబడదు. 

[పనక్తము కాదు. కనుక 

mmm 

అనా 

సము్దేశము 1i3 పదకాండము 
8,9, 10, 111 

' అట్టితరిని అచట కార్యకారణములకు ఖేదమే అనిగాని, అభేదమే అని గాని నిశృయింపజా 
లము. 

4. శక్తీనామ్ + అపి = శక్తులకు గూడ, అనగా దారములు మున్న గుకారణ 
[దవ్యముల యందున్న కార్యాను కూలములగు శక్తులకు గూడ, ఉపకారిణీమ్ = ఉపకరించు 

నట్టియ, 

వస్రమునివ్పన్నమగుటకు కావలసిన సామర్థ్యము దారముల యందున్నది. ఆ 
సామర్థ్యము కార్యరూపము ధరియింపవలెనన్న చో సమవాయముండవలెను, అది లేనిది 
కార్యము జనియింపనేరదు. 

5. కనుకనే, శక్తిమ్ = శ క్రిరూపముగా నున్నట్టియు, 

విలక్షణములగు అవయవముల వలన విలక్షణమగు అవయవి జనియించుటలో 

శ క్రిరూపమైనది సమవాయము. 

ర. కనుకనే, భేదా భేదౌ = భేదమును ఆభేదమును గూడ, అతి కాన్తామ్ = అతి క్ర 
మించి యున్నట్టియు, శక్తులను వస్తువులతో వేరు చేసి భిన్నరూపమున గాని, వేరుచేయక 
అభీన్నరూపమున గాని చెప్పగలవి కాదు. 

7. అన్యథా + ఏవ = రూపాంతరముననే, వ్యవస్థితామ్ = నిశ్చితమగునట్టి, 
థి 

ఎల్లపదార్థములకం టె విలక్షణముగా సమవాయమున్నది. పదార్ధములను కొన్నిటితో 
భిన్నరూపమున, కొన్నిటితో అభిన్న రూపమున గుర్తింపవచ్చును. సమవాయమట్టిదికాదు, 

సమవాయాఖ్యామ్ = సమవాయమనే సురుగలశ క్రిని, సర్వపదార్థానామ్ = ఎల్లి 
పదార్థములకు, అతీత్రః = విలక్షణమగునట్టియు, ఏపదార్థమైనను శబ్బముచే బోధింపబడును, 

సంబంధము మా్యతము ఏశబ్దను చేతను బోధింపబడదని భావము. 

కనుకనే, సర్వలక్షణ: = ఎల్లవస్తువులశే గుర్తింపబడుచున్నట్టి 

ఎవస్తువై నను కార్యమును జనియింపవలెనన్న, సంబంధమ పేక్షిత మగును. అది 
లేనిది ఆకార్యమును కలిగింపలేదు. ఆ కార్యమును బట్టి సంబంధమున్న ట్లు ఊహింపవచ్చును, 

కాగా అనుమాన |; వమాణముచే సంబంధము తెలియబడుచున్నది. 

సంబన్ధః = సంబంధమనేెడి, ధర్మః = ధర్మము, అనుగ్భహోతి = అను గహించు 

చున్నది. అనగా అయుత సిద్ధమెనదానిగా నియమించుచున్నది. పారతంత్యమనెడి సామ్య 
మునుబట్టి, సంబంధము ఆను వ్యవహారమును గూడ కలిగించుచున్నది. ఇతి ఇ అని, పూర్వే 

భ్యః = (ప్రాచీనుల నుండి వచ్చెడి, ఆగమః = శబ్దము, ((శూయతే) = వినబడుచున్న ది, ఇట్టి 

పయోజనమును క లిగించెడి సంబంధము స్వతం్యతమగుపదార్థమని పెద్దల వ్యవహార మువలన 

తెలియబడుచున్న దని భావము. 

[8] 



"బప దయ వు 
సంకు యన 

వాత రఫి అదం 
by 

డుటవలన నదియు స్వతం|త్రపదా క్ల కే లుండు 

బూ లావ వివా మనెడి దామామును బది అదియు సంబంధ ముగా గహింపబడుచున్నడా = 

కాధీ నత మనెడి సామ్యమును బట్టియే సంయోగ సమవాయయుూ లా 

గా ంకుబుదుచును పి, ఆంతియేకాని అవి స్వతః సంబంధములు గానేర వు - 
న్ =. మో on ETT అ 

; = = నే a 

జడి సతం త పదార్దముల అని యింతవరకు రూపింపబడినది. పైయర్థ్ధమున. తార్కి-- కూ 

ఈ పా tga య గా ఆ న! | 

శో॥ ప పదారీకృత ఏవానె నె కః సర్వ, తాభ్యుప గమ్యకే | 

సంబన్ల, నేన శబ్లారః (ప్రవిభ కుం నశక్యతే i 12 
ధి దధి టాం 

A, అనె: = ఇతరులచే ఆనగా *వై శేషుకులచే, సంబస్థ్రః = సంబంధ ముగా స్వీకరింప డు 

మను సంయోగము సమవాయము కూడ, సర్వత = అంతట అనగా భిన్నాభిప్రాయము లేక 

వక సపవముగొ, పద్యాక్ళతః + ఎస అ పదార్థముగానే నిరూపింపబడినదై , అభ్యుపగమ్యలే == 

ఎవనిని దంపబడుదున్నది, 

జీ 
స్స ul a . న జో ఖం ఖ్య వ్ య్య న కులు సమవామయమమును ఆరవ పదార్థము గాను, నంయోగమును రెండవ కుజ 

చ ణముంలో నొకదాసినగాను పరగణించియున్నారు. కాగా ప్రమాణ శాస్త్ర వేత అం 
= ర మా 

"| న a ణీ Fr) RP ల a Yu 

నాన సో హి na వశీ థ్ విఏచియునా న) రని భావము. 
న. 

ba am, wr one, # న్ ల్ో త న్న 

క తేక అ వాని అకా నంచూగముచెత, సమవాయము చేతను, శద్దారః = శబముయొ కం 
ow న wa # a pm. న ఖో నో టు తే వీ జ 

ల! శ్ a | on Bs స Cr లు ye ప ॥ | మప పంచి చూపుటకు, న ఆసా శక్య [వా లువడదు. 

న. Wh హా. 

స ఖ్ కలిలో, " a Cr ge ల i TN |. ల అ స 

inne చెపిబడుసు. అందు ఆ రెంటికి సంబంధముండవలను _ ఆ 
స్ట ఖు ' ఫే 

వతు ము సవమ నం సమవాయముగాని, రెండుగాని సరిపడవు వు. అంచుకు మెయి 

& జటా ఆగ్ అం ఇ 
ఫలు క ST 

అక ny | స ల్ క గి నో వ వొంకలి మె పదం త = అంతటి అనగా ఏక, గివముగా, క ణాదశాస్త్రమేకా క 
homer rr | 

ముతక ము కూడి సంయోగ సమవాయములను ప దార్థ ములుగానే స్వీకరించినది. కణా ద __ 
ప . * వారికా క కట శి జ జ NM వ ఇక ము ములకు... కెన్ని యంశములల్ నధి|ః య భదమున్నను ఈ యంశయముం న 

పే చ మ దాం వాయ్ ముకము, nl = | 

sr ape 7 సరా లుకు కాదా. అచు [| వతం శిద్దా ములకు గుంయాగ సమవాయములు సంబంధములు కాచేజ 
ఇ న సా ఇ నం లట Winn Ru A, 

a wat wha ed wi Tas tet “Bhd ఆ hl re ఆర be 

bu] 
Rr rr rrr mn sn 

నే స ey ME Wa ig, =. wr 
ఖా ఇ శ్ ౫ కాడ మహర్షి రచియించిన తర్కుమును వె శేషిక ఇాస్రుముగా శాస్త్రజ్ఞులు వ్యవవా 

స అడ (ls, (2 oe అవే (1 స్టా (2) గుణ, (8) కర్మ, (4) సామాన్య, (క్) వీశేష, (6) సమవా కాన, 
అకా వములు అము ఏతిని కీని వడు పదార్థములను బోధించినది. చానిని “న స్తపదార్థి అనిడామయుు 

వ విలు పురు. పర పద్రారములో సంయోగము చూపబడినది. 

bs 

సముద్దేళము 115 పదకాండము 
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ఒకవేళ అవియు సంబంధములు కావలెనన్నచో, ఈ రీతిగా సమన్వయము చేయ 
వలెనని మూడున్నర (18, 14, 15.) క్ఞోకములచే చూపుచున్నా డు. 

శో సమవాయః స్వ ఆధారః సాచజాతిః (పతీయతే | 

ఏకార్థ సమవాయా త్తు గుణాః స్వాధార ఏవతే ॥ 13 

4. స్వః = స్వీయమగు గగన, ఆకాశ, మున్న గుశబ్బములకు స్వీయమగు, ఆధారః = ఆధా 
రము అనగా ఆధారమగు ఆకాశము, సాజు తనకు సంబంధించి యున్న, అనగా శబ్దముల 
యందున్న, జాతి; +- చ = చాతియును అనగా శబ్దత్వ జాతియును, సమవాయాత్ = సమ 

వాయ సంబంధము వలన, (పతీయతే = తెలియబడుచున్నది. 

కణాదతర్కము తొమ్మిది [ద్రవ్యములను జూపియున్నది. వానిలో ఆకాశ 
మొకటి. ఆతర్య ము చూపిన 24 గుణములలో శబ్దమొకటి. [దవ్యమునకు గుణమునకు సమ 
వాయము సంబంధ ము. శబ్దము ఆకాశము యొక. గుణము, “శబ్రగుణకమాకాశమ్” (శబ్ద 

సనెడి గుణము కలది ఆకాశము) అనితార్కకులు చెప్పుదురు, కాగా గగన, ఆకాశ, నభః, 

అన్తరిక్ష మున్నగు శబ్దములు వానికి సమవాయియగు ఆకాశమును సమవాయ సంబంధమును 

బట్టి బోధింపగలవు. 

అద్ద శబ్దమునందు, శబత్య జాతి సమవేత మగును. అందుచే శబ్దము సమవాయ 

సంబంధముచే ఆ జాతిని బోధింపగలదు. 

B. స్వాధారే + ఏవ = తనకు అనగా శబమునకు ఆధారమగు ఆకాశముననే ఉన్న, తేజ 

(పసిద్ధములగు, గుణాః = గుణములు అనగా మహత్యము మున్నగు గుణములు, ఏకార్థసమ 
వాయాత్ +-తు = ఓకే ఆకాశమనే అర్థము నందు సమవాయ సంబంధము వలననే, (పతీ 

యనే== తెలియబడుచున్న వి, 

మహత్త్వమ్ మున్నగు శబ్దములు, మహత్యము మున్నగు గుణములు గూడ 

ఆకాశమనే దవ్యమునందు సమవాయ సంబంధముచే నున్నవి. ఆ సంబంధముచే అనగా 

ఏకార్థ సమవాయ సంబంధముచే మహత్త్వాది శబ్దములుమహత్త్వాది గుణములను బోధింపగలవు, 

చె ఆకాశమునకు అసాధారణములగు గర్జిత, రూజిత, మణిత, హేషితములు 

మున్నగుళబ్దములు కూడి ఏకార్థ సమవాయ సంబంధముచే ఉరుము మున్నగు అర్థములను 

బోధింపగలవు. 1184 

అవతారిక మరికొన్నిశబ్దములకు అర్థముతో సమవాయము సంబంధముగా 

సంభవించునని చెప్పుచున్నాడు. 

* (1) పృథివి, (2) అప్పు (ఉదకము), (8) కేజము, (శ్రీ వాయువు, (5) ఆకాశము, 

(6) కాలము, (7) దిక్కు, (ర) అత్మ, (9) మనన్సు. ఈ తొమ్మిది దవ్యములు. 
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శో దవ్యత్వస తా సంయోగాః స్వాన్యాధారోపబన్దనాః ] 

_ తత్ర దేళ వ్భాగా శ్చ గుణాద్విత్వాదయ శ్చయే [| 14 

స్వాన్యాధారోపబన్థనాః = స్వీయమగు శబ్దమునకు స్వీయమగు అకాశమనెడి ఆధారము. దాని 

కంటె ఇతరమగు పృథివి మున్నగు ఆధారమును ఆ;్రయముగా గల అనగా ఆకాశముచేత 

పృథివ్యాదులచేతను గూడ నియమింపబడు చున్న, [దవ్యత్వ సత్తాసంయోగాః = [ద్రవ్యత్వము, 
సత్త, సంయోగము అనునవి, త్యత్పుదేశ విభాగాః?శచ=ఆకాశము యొక్క... ఆవాంతర ప్రదేశ 

ములు, దాని విభాగములు, చ = మరియు ద్విత్వాదయః = ద్విత్వము మున్నగు, యే= ఏ, 

గుణాః = గుణములో అనగా ద్విత్వ, పరిమాణ, సంయోగ విభాగములు మున్నగు గుణములో, 

(తే) = అవియు, (ఎకార్థ సమవాయాత్ ' = ఏకార్థ సమవాయమనే సంబంధము వలన, (పతీ 

య నే = తెలియబడు చున్నవి. 

Wut నాట ద 
(దాకా తమనే జాలీ పృథివి మున్నగు తొమ్మిది దవములయందు ఉండును, 

సత్రాజాతి [దవ్య-గుణ=క ర్మలయందుండును, సంయోగము |దవ్యములయందే ఉండును. 

[దవ్యత్వ-సత్తా, సంయోగ శబ్దములు ఆఅకాశమునందు సమవాయ సంబంధముచే నుండును. 

సత్తాజాతి, సంయోగమనే గుణము కూడ ఆకాశమునందు సమవాయ సంబంధముచే నుండును. 

[దవ్యత్వము పృథివ్యాదుల యందు గూడ ఉండును. కాగా స్వా్మాశయమునందు, ఇతరము 

లగు పృథివ్యాదులయందును (దవ్యత్వాదులుండును. అవి ఆకాశముచేత పృథివ్యాదులచేతను 

స్వాశ్రయముల యందు నియమింపబడియున్నవి. కాగా పైశబ్బములు |దవ్యత్యాదులను ఎకార్థ 

సమవాయమనే సంబంధముచే బోధింపగలవు. 

అమే ఆకాశమునకు ఇతర పదార్థములతో సంబంధము కలుగగా కొన్ని |పదేళ 
ములు, విభాగములు కలుగును. అచటను (పదేశ-విభాగళబ్దములు ఆకాశమునందే ఉన్న వి. 

పదేశాదులు అచటనే యున్నవి. కాగా పై శబ్దములు పె యర్థములను పె సంబంధముచే 

బోధింపగలము. 

అశ్లై ద్విత్వాది శబ్దములు ద్విత్వాది గుణములు ఆకాశమునందుండుటచే పె సంబం 

ధముచే ఆళబ్దములు వానిని చెప్పగలవు, inlA 

అవతారిక అర్టే మరికొన్నిళబ్దములు అర్థములను బోధించుటలో సమవాయ 

సంయో? ములు సంబంధములుగా సం భవించుచున్నవని చెప్పుచున్నాడు, 

శ్లో శకేచిత్స్వ్యాశయ సంయుక్తౌః కేచిచ్చ సమవాయినః | 

సంయు క్ర సమవేతేషు సమవేతా స్రధాపరే ॥ 15 

కొన్నిశ బ్దములు అనగా రథము, ఘటము మున్నగు శబ్దములు, స్యాశ్రోయ 

ంయుకాః జాతనకు ఆగ్రయమగు దానితో కలసియున్న వి. 

Eu 
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రథ -ఘటాది శబ్దములు, రథము, ఘటము మున్నగు ఆఅర్భములను టోధింప వలెను, 

అచట సాయ సంయోగము సంబంధము. స్వ = రథాది శబ్దములు, వానికి ఆశయము 

ఆకాశము, దానితో సంయోగము రథాదులకు కలదు. కాగా, స్వసమవామి సంయోగము 

సంబంధము అనినను అదియే యర్థము. “ 

వ. కేచిత్ + చ= మరికొన్ని శబ్దములు అనగా ఘటరూపమ్ మున్నగు శబ్దములు, 

సమవాయినః = సమవాయము కలవై బోధకములగును. 

ఘటరూపమ్ (కడవయొక్క తెలుపు నలుపు మున్న గురూపము) అను శబ్దమునకు 

ఆశయము ఆకాశము. దానితో సంయు క్రము కడవ, దానియందు సమవేతము రూపము, 

కాగా స్యాశ్రయ సంయు క్ర సమవాయము సంబంధము కాగలదు. 

లి. తధా = అద, పరే జా మరికొన్ని అనగా ఘటరూపత్యము మున్నగునవి, 

సంయు క్షసమవేతేషు = సంయు క్రమగు దానియందు సమవాయసంబంధమున నున్న వాని 

యందు, సమవేతా = సమవాయ సంబంధముచే నున్నవై, బోధ్యములగుచున్నవి. 

ఘటరూపత్వమ్ ( కడవయొక్క. రూపమునందున్న రూపత్వజాతి ) ఇచట 

స్వాశయ సంయుక్త సమవేత సమవాయము అను సంబంధము కలదు. స్వ = ఘటరూపత్వ 

శబ్దము. దానికి ఆశ్రయము ఆకాశము, దానితో సంయు క్తము కడవ, దానియందు సమవెతము 

రూపము దానియందు సమవాయమున నున్నది జాతి, 

కాగా రథ ఘటాది శబ్దములు స్వా(శయ సంయోగ సంబంధమున, ఘటరూపాది 

శబ్దములు స్వ్యాశయ సంయుక్త సమవాయసంబంధమున, ఘటరూపత్వాది శబ్దములు 
స్వాాశయ సంయుక్త సమవేత సమవాయసంబంధమున అర్థబోధకములగుచున్న వి. 11151 

అవతారిక మరికొన్ని శబ్ద్బ్దములకు అర్థములతోగల సంబంధ ములను జూపు 

చున్నాడు. 

శో స్వ్యా(శ్రయేణతు సంయుకెః సంయుక్తం విభుగమ్యుతే | 

సమవాయస్య సంబన్హోనా సర స్తత్ర విద్యతే ॥ 16 

గీ. విభు-తు= *ోవిభువు అగు పదార్థము మాతము, స్యా ్ రయేణ = తనకు ఆశయ 

మగు దానితో అనగా దిక్కాలాత్మ శబ్బములకు ఆ్మశయమగు ఆకాశ ముతో, సంయుక్తై 8 = 

సంయు క్రములగు వానితో, సంయు క్రమ్ జ కలసి యున్నదై, గమ్యలే = తెలియబడుచున్నది. 

దిక్కు, కాల, ఆత్మ అను శబ్దములకు ఆశయము ఆకాశము. ఆ యాకాశముతో 

భూమి, నీరు, తేజము మున్నగునవి కలసియున్నవి. వానితో దిక్కాలాత్మలు కలిసియున్న వి, 
కాగా స్వా[శయ సంయు క సంయోగము సంబంధము కాగలదు, 

* ఎల్లమూర్త (దవ్యములతో నం యోగము కలది “విభువు అని యనబడును. పరిచ్చిన్న 

మగు పరిమాణము కలది “మూ ర్రము అని యనబడును. కాక |క్రియావత్తు మూర్త మనబడును, 
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వె. పై రీతిని లి కోకములచే శబ్రములకు అర్భములతో సంయోగ సమవాయములు 

సంబంధములు కాగలవని చూపబడినవి. కాని యట్టు చూపుట సరిపడదు. అటబైన అవ్యాప్తి 

అనగా లక్షణము కొన్ని లక్ష్యములలో (పవర్తింపకుండుట ఆను దోషము కలుగునని చెప్పు 

చున్నాడు. సమవాయస్య = సమవాయమునకు, సంబన్గ్ధః = సంబంధము, న జా కుదరదు. 

రథము మున్నగు శబ్దములు [దవ్య బోధకమొలు, వానికి ఆకాశము ద్వారా వాని 

యర్భమ.లకు సంయోగమో, సమవాయమో రెండు కలిసియో సంబంధముగా చూపబడు 

చున్నది. 'సమవాయి అను శబ్దము సమవాయమును చెప్పవలెను. అచట సంయోగము 

సంబంధ ముగా నుండనేరదు. సమవాయము [దవ్యము కానందున దానికి ఆకాశము ద్వారా 

సంయోగముండనేరదు. (ద్రవ్యముల కే సంయోగము కలుగును. 

త[త జ దానియందు అనగా సమవాయమునందు, ఆపరః = మరియొక, సమ 

వాయఃకాసమవాయము, న + విద్యతే = లేదు. 

'సమవాయ' అను శబ్దమునకు దాని యర్థముతో సమవాయ సంబంధమును 

చూపుటకు వీలులేదు. సమవాయ మొక్కటియే (సమవాయస్తు ఏక ఏవ) అని తార్కికులు 

సిద్ధాంతము చేసియున్నారు. అట్టితరి మరియొక సమవాయ మెట్టుండును 2 

కొబట్టి “సమవాయి అను శబ్దము సంయోగ సమవాయములను సంబంధములుగా 

గై కొని సమవాయమును బోధింపజాలదు. 1161 

అవతారిక... శబ్దార ములకు సంయోగ సమవాయములు సంబంధములుగా 

నుండుట ఈ రీతిగా సంభవించునని శి శ్లోకములతో జూపి, 16 వ క్లోకముయొక్క_ ఉత్త 
రార్థముచే దానిని దూషించి, “తేన శద్దార్థః (పవిభక్తుం నశక్యతే” (సంయోగముచేత సమ 

వాయము చేతను ళబ్దారములు విభజింపబడవు) అను 12 వ శ్లోకము యొక్క అర్థమునే 
విశదపరచుచున్నాడు. 

శో సంబన్షస్యా విశిష్టత్వాన్న చాాతనియమో భవేత్ | 

తస్మాచ్చట్దారయోర్నైవ సంబన్షః పరికల్పతే [1 17 

A, సంబన్దస్య = సంబంధము, అవిశిష్టత్వాత్ = విశిష్టరూపమున లేనందున అనగా సంబం 

ధము విశేషరూపముగా లెకపోవుటవలన, అత = ఇందు అనగా శబ్దముచే నర్భమును టోధిం 

చుట యందు, నియమః = నియమము, న_ భవేత్ = కలుగకి పోయెడిని. 

ఈ శబ్దమునకు ఈ యశ్ధముతో ఇది సంబంధమని విశేషరూపముగా చెప్పలేనందున 
ఘట శబ్దముచె కడవయే బోధింపవలెను. పటము బోధింపబడదు అను నిశ్చయము లభింపదు. 
కాగా ఎలి శబ్దములు ఎల్ల యర్థములను బోధింపవలెను, అట్టు అనుభవము లేదు. 

కొర, సంబన్ధస్య = సంబంధము, అవిశిష్టత్వాత్ = సమానమగుటవలన నియమము 
లేక పోయెడిని, 

క జ న. నయనాల లు రాకా ను నసళ్లోపత్తుటై జ లబనుల-- న. య 
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ఆకాశ శబ్దము స్వసమవాయ సంబంధమున ఆకాశమును బోధించునని యంగిక 

రించిన ఘట శబ్దమునకు ఆకాశముతో పై సంబంధముండుటవలన ఘటశబ్బము కూడ ఆకాళ 

మును బోధింపవలెను, ఇటై మటశ బ్దము స్యా శయ సంయోగ సంబంధమున (స్య = ఘట 

శబ్దము. దానికి ఆశ్రయము ఆకాశము దాని సంయోగము ఘటమునకు కలదు) ఘటమును 

బోధించునని యంగీకరించిన అట్టి యాకాశము యొక్క సంయోగము పటమునకు గూడ 

నున్నందున ఘట శబ్దము పటమును గూడ బోధింపవలెను. 

సంయోగ సమవాయములు ఎల వస్తువులకు సమానములగుటంకేసి నియతమగు 
వాచ్యవాచక భావము ఏర్పడదు 

B. తస్మాత్ = అ కారణమువలనే, శబ్దారయో?ః = శబ్దమునకు అర్థమునకును, సంబన్ధః=ా 

సంబంధము అనగా సంయోగము సమవాయము అనే సంబంధము, న -- ఏవ కల్పతే క 

కుదరనేరదు. 

సమవాయ శబ్దము సమవాయమును చెప్పుటకు సంబంధము లేనందున నచట 

అవ్యా ప్తిదోషము, ఆఅకాశ-ఘటాది శబ్బములబచే ఆకాశ -ఘటాదుల బోధింపవలసిన, నచట 

అతివ్యా ప్తిదోషము కలుగుచున్నందున శబ్దారముల విషయమై మై రండు సంబంధములు 

[గహింపరాదు. 111/1 

అవతాదిక్తో_. శబ్దార ములకు సంయోగ సమవాయములు సంబంధములుగా 

పర్మిగహింపబడవని నిరూపింపబడినది. కాని యందు చూపబడిన దోషము లొకవిధముగ 

పరిహరింపవచ్చునేమోయని పరిహారోపాయమును జూపుచున్నాడు. 

ల్లో అదృష్టవృ త్తి లాభేన యథాసంయోగ ఆత్మనః | 

క్వచిత్ స్వస్వామి భావాఖ్యో౬భఖే దే౬న్య(త్రాపి స్మక్ర మః Il 18 

యథా = ఏ రీతిగా, ఆత్మనః = ఆత్మకు అనగా జీవునకు సంయోగే = సంయోగము, 

అభేదే = ఎల్టి [దవ్యములతో సమానమే ఐనను, ఆదృష్టవృ త్రి లాభేన = అదృష్టముయొక్క. 

అనగా ధర్మా ధర్మ ములయొక్క- ఫలమును కలిగించుటకై కలిగెడి వ్యాపారమును పొందుటచే, 

క్వచిత్ = ఏదో ఒకదాని యందే, స్వస్వామిభావాఖ్యః = స్వస్వామి భావమనెడి సంబంధము, 

(ఆస్తి = కలుగునో 5 

తథా = అకై, ఆభేదే = సంబంధభేదము లేకున్నను, అనగా 17వ శ్రోకమున 

చూపిన |పకారము సంబంధము అవిశిష్టమైనను, అన్యత - అపి = శద్దార ముల విషయమున 

గూడ, సః + [కమః == ఆ క్రమము అనగా నియమము, (అస్తి) = కలుగును. 

శ్రీవ పదార్థము ఎల్ల వస్తువులను వ్యాపించియుండును. అది వై శేషికతర్క_ము 
(పకారము (ద్రవ్యము-శరీరము, గృహము, ఘటము, వృక్షము, తటస్థములగు నదీ పర్వ 
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తాదులు వీని యన్నిటితో ఆత్మ సంయు క్రమగును. అంత మాతాన ఎల్ల వస్తువులు తనవె 

యని, వానికి తాను స్వామియని మాత్రము భావింపదు. తాను చేసికొనిన పుణ్య పాపకర్మల 

ఫలితములగు ధర్మాధర్మములను ఏ కాలమున ఏ దేశమున ఏ రూపమున అనుభవింపవలసి 

యున్నదో, దానికి అనుగుణముగ జన్మను పొంది శరీరము ఆ [పాంతమున తనకు సంబం 

ధించిన గృహాదులు తనకు సొత్తు అని భావించును, 

అభ్రై ఘటాది శ  బ్రములకు స్వాాశయ సంయోగము సంబంధము. అది ఎల్లి వస్తువు 

లకు సమానమైనను ఆ _వవశమున ఘటాదులనే బోధించును, పటాదులను నోధింపదు. 
Sm) 

a 

అద్యష్ట మనగా ధర్మాధర్మములు. వాని ఫలమును జీవుడు అనుభవించుటకె 

కలిగెడి వృత్తి వాఇపారము. దానిని పొందుట లాభము. అది యంతఃకరణ వ్యాపారము 0 
అ 

ద్వారా కలుగును, 

బిళేషాంళయు_ కాని ఈ సమాధానము బాగులేదు. అదృష్టమునకు కర్మ 
మూలము. దానివలన పుణ్యపా పములు, వానివలన న ధర్మాధర్మములు కలుగును, అవి ఆత్మకు 

నియతమగు ఫలము నీయగలవు. శబ్రమున కు అటి కర్మ లేనందున సె దృష్టైాంతమిచట 

అన్వయింపదు. [పయోగానుసారము “నిర్ణయించిన, దానికి ఏదో శోబ్బమునకు సహజ శక్తి 

యుండవలెను. ఈ యభ్మిపాయమును హేలారాజు వక్కాణించి యున్నాడు. 151 

అవతారిక... సమవాయము సంబంధము కానేరదు. 

శబ్దము లేదు. 

కనుకనే దానిని చెప్పెడి 

“సమవాయి అను శబ్దము కూడ దానిని బోధింపజాలదని చెప్పుచున్నాడు. 

శో (పాప్పిం తు సమవాయాఖ్యాం వాచ్యధర్మాతివ ర్తి సీమ్ | 

(సయోక్షా (పతిపత్తావాన శ బైరనుగచ్చతి i 19 

లో ఇ నే పయోకా = శ బములను | పయోగించువాడుగాని, |పతిపత్తా + వా జు వానిని [గహించువాడు 

గాని, వాచ్యధర్మాతివ ర్తినిమ్ = శబ్దములచే బోధింపబడెడి అర్థములయొక్క- ధర్మమును 

అతిక్రమించి యున్న, సమవాయాఖ్యామ్ = సమవాయమనే సేరుకల, పా_ప్రిం+తు = 

సంబంధమును, శబ్దః = శబ్దములచె, న న -- అనుగ చృతి = తెలిసికొనుట లేదు. 

మనుష్యుడు తన బుద్ధిలో నొక యర్థ మును నిరూపించి దానికి అనుగుణమగు 

శబ్దమును (ప్రయోగించును. అట్టి శబ్దమును వినువాడు ఆ శబ్దమును దానిచే బోధింపబడెడి 

యర్థమును [గహాంచును. ఇరువురు కూడ నమవాయమును శబ్రవాచ్యముగా [గహించి యుండ 

లేదు. అనగా ఘటము, పటము మున్నగు అర్థములను, “ఘట”, “పటి, మున్నగు శబ్రములచే 

టోధింపదలచినట్టు నమవాయమును ఏ శబ్రముచేతను బోధింపజాలకున్నారు. కారణమేమనగా-.- 

ఉపాధితో గూడియున్న అర్థమే శబ్బవాచ్యనుగును. ఘటమునకు జాతి, నలుపు తెలుపు 
మున్నగువానికి గుణము, వంటవాడు పాఠకుడు మున్నగువానికి క్రియయు, ఉపాధులు కలవు. 

గ. 
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వానినే ఆ శబ్రములకు [పవృత్తి తి నిమి తములందురు. అవియే వా చ్యధర్మములుగా పరిగణింప 

బడు చున్నవి. అట్టి ధర్మములు లేని యరమును శబ్దము బోధింపజాలద్దు. సమవాయమునందు 
థి 

ఏ ధర్మములు లేవని తార్కి-కుల నిర్ణయము. అట్టితరి ఏ శబ్దము దానిని చెప్పగలదు ? 
et 

ఒక వేళ సమవాయము స్వతర్యత పదార్గమేయని యంగీకరించిన, దానికి కొన్ని 

ధర్మము లుండవలెను. అట్టితరి నది తార్కికులు చెప్పిన సమవాయము కానేరదు. 

కాబట్టి సమవాయమును బోధించెడి శబ్దము లేదు. అది అవాచ్యమే. nl9n 

అధనతారిక— 6వ కోకమునుండి యింతవరకు సంయోగ  సమవాయములు . 

సంబంధములు కానేరవనియు, అందును సమవాయము శబ్బమునకు వాచ్యము కానేరదనియు 

నిరూపించియున్నాడు. 

ఇప్పుడు *నై యాయికుడు ఛలమునుపయోగించి సమవాయము శబవాచ$ఃము 

కాగలదని 20 వ శ్లోకమునుండి వీ0వ శోకమువరకు నిరూపించుచున్నాడు. 

లే అవాచ్య మితి యద్వాచ్యం తదవాచ్యతయా యదా । 

అవాచ్య మిత్యవసీయేత వాచ్యమేవ తదాభవేత్ ॥ 20 

అవాచ్యమ్ - ఇతి = 'అవాచ్య' అను శబ్దముచే, యత్ == ఏవి, వాచ్యమ్ = చెప్పబడు 

చున్నదో, తత్ = అదే, ఆవాచ్యతయా = అవాచ్యత్వరూపమున, 

వాచ్యమ్ = వ్యవహరింపదగినది. ఇతి = అని, అవసీయేత = నిశ్చయింపబడినదై న యెడల, 
వాచ్యమ్ + వీవ = వాచ్యమైనదే, అనగా శబ్దముచే బోధింపబడినదే, 

యదా = ఎప్పుడు, 

తదా = అపుడు, 

భవేత్ = రాగలదు. 

సమవాయము ఆవాచ్యము అని చెప్పిన దాని యర్ధమును పరిశీలింపగా అది శబ 

'చ్యమనిలా తేలుచు; న్నది. అవాచ్యము అకు క బ్రమునకు ఏదో అర్థము చె పృవలెను. ఘట 

మునకు ఘటత్యరూపమున ఘట మర్ణమగునట్టు అవాచ్య శబ్దమునకు అవాచ్యత్వ రూపమున 

క్ర యర్థము కాగలదు. కాగా సమవాయము అవాచ్యమనగా 

రూపమున అవాచ్య శబ్దమునకు అర్థమని స్పష్టము కాగలదు. 

ది 

dog న సమవాయము అవాచ్యత్వ 

* గోత్ర మమహార్షి చే నిర్మింపబడి నతర్క మునకు న్యాయ శాస్త్రమని పేరు. అందు (1) ప్రమా 
ణము, (2) (ప్రమేయము, (శ్రి) సంశయము, (4) ప్రయోజనము, (క్) దృష్టాంతము, (6) సిద్దాం 

తము, (7) అవయవము, (8) తర్కము, (9) నిర్ణయము, (10) వాదము, (11) జల్పము, 

(12) వితండము, (19) పాత్వాథఖానము, (14) ఛలము, (15) జాతి, (16) నిగ వాస్థానము అను 

16 పదార్థములు నిరూపింపబడినవి. వక్త యొక యభి[పాయముతో పలికిన శబ్దమునకు అర్భాం 

తర కల్పనచేసి భూ జేపించుట ఛలము. ఉదా. “నవకమృలోయం (జావ్మాణఃి (ఈ [వావ్మా 

ణుడు నూతనమగు కంబలము కలవాడు) ఇచట నవ శబ్దమునకు తొమ్మిది అని యర్ధముచే, 

ఇతనికి ఒక కంబథ మున్నది. ఆట్టితరి “నవక౦బల ౪ ఆనుట యెట్లు? అని యా వే.పించుట ఛలము, 
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4] గా సమవాయము అవాచ్యమను భావము సరియగునదే. 

సమవాయము వాచ్యముకాదని సామాన్యముగా చెప్పగా, అచట ఛలమును 

ఉపయోగించి, సమవాయము అవాచ్యము, అను దానికి అర్థము ఇది అని ఆ ష్షేపించెను. 

అందుచే సమవాయము 'అవాచ్యి శబ్దమునకు వాచకము కాగ లదు. n20u 

అవతారిక పె రీతిని అంగీకరింపనియెడల, సమవాయము అవాచ్యము, అనెడి 

(పకృతార్థమే సిద్ధింపనేరదని చెప్పుచున్నాడు. 

శో అథాప్యవాచ్యమి త్యేవం న తద్వాచ్యం (ప్రతీయతే 1 

ఏివకితా౭ స్యయా౭వస్థా నేయం నాధ్యవసీయతే ॥ 21 

అథ - అపి = ఓక వేళ, అవాచ్యమ్ - ఇతి = అవాచ్యమ్ అను శబ్దముచే, వఏనమ్ = ఈ 

రీతిగా అనగా అవాచ్యత్వరూపముగా, తత్ = ఆ సమవాయము, వాచ్యమ్ ఇ బోధింపబడి 

నదై, న-పకీయేత _ (యది) = తెలియబడకపోయినదై న యెడల, అస్య = ఈ సమ 
వాయమునకు, యా = వ, ఆవస్థా = అవస్థయో అనగా సమవాయమునకు శ బ్రవాచ్యుత్వము 

లేదనెడి ఏ నియమమో, సా + ఇయమ్ = ఆ యీ నియమము, న + అధ్యవసీయేత = నిళ్చి 
తము కాకపోయెడిని. 

అవాచ్యము అను శబ్దముచే అవాచ్యత్వరూపమున సమవాయము బోధింపబడని 

యెడల, సమవాయము శబ్దవాచ్యము కాదు అనెడి నియమము అయుక్రమే యగును. అవాచ్య 
శబ్దము అర్ధబోధక మే కానందున పై నియమము ఎట్టు సిద్ధించును ? అవాచ్య శబ్దము బోధ 

క మే కానిచో సమవాయము వాచ్యమనియే లభించుచున్న ది. ఆ శబ్ద మర్గబోధకమగుచో నది 

అవాచ్యత్వరూపమున సమవాయబోధకమని తేలినందున ఆ రూపమున సమవాయము శబ్ద 

వాచ్యమే యగుచున్నది. 'అవాచ్య”' అనునదియు శబ్దమకదా ! 1211 

అవతారిక సమవాయము పొరతం[ త్య రూపమున వాచ్యుము కాదనియే 

తాత్పర్యము. అంతియేకాని ఏ రూపమున గూడ అది వాచ్యముకాదని [గహింపరాదు. కాబట్టి 

ఛలమునకు తావు లేదు అను (పశ్నకు సమాధానము చెప్పుచున్నాడు. 

శ్లో అథాన్యథా సర్వథా చ యస్యావాచ్యత్వముచ్యతే । 

తథాపినై వసావస్థా తై శృబ్దెః ప్రతిషిద్యతే ॥ నిసి 

అథ = అట్టుకాక, అన్యథా = ఏదో ఒక ధర్మరూపమున, సర్వథా చ = ఎల్ల ధర్మరూప 
మునగాని, యస్య = దేనికి, అనగా ధర్మికి, అవాచ్యుత్వమ్ = అవాచ్యత్వము, ఉచ్యతే = 

చెప్పబడుచున్న దో, తత - అపి = అచటకూడ, సా - అవస్థ = ధర్మరూపమగు అవస్థ 

అనగా విశేషరూపమగు అవస్థ, తైః = ఆ, శబ్దెః = శోబ్దములచే అనగా పారతం|త్యము; 

పరాధీనత్వము మున్నగు శబ్దములచే, న -- ఏవ ni | పతిషిధ్యలే = ని షేధింపబడదు, 

నారాల స్తును వూళ్లు జయా ౩ దగగయ ఆ 

re అమలా. 
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సమవాయము వాచ్యముకాదు అనువాని యభ్మిపాయమేమనగా- అది పరాధీనము 

కనుక పరాదీనత అను విశేషరూపమున వాచ్యముకాదని కాని దానియందు ఎన్ని ధర్మములు 

అనగా ఎన్ని విశేషణములున్నవో, అన్ని రూపములతో వాచ్యముకాదని భావము. ఇదియు 
సరికాదు. ఏలయన, ధర్మిని నిషేధించినగాని ధర్మములు నిషేధింపబడవు. అందుచే 

సమవాయము, ఈ విశేషణముతో గూడినదై వాచ్యము కాదు అను రీతిని తత్తదూపమున 
వాచ్యముకాదనియే నిరూపింపవలెను. అపుడు సమవాయము వాచ్యముకాదనియే చెప్పవలెను. 
అట్టితరి అవాచ్య శబ్దమునకు వాచ్యము కాగలదు. కాబట్టి ఛలము నుపయోగించుటచే సమ 
వాయము “అవాచ్య' శబ్దమునకు వాచ్యమనుటలో దోషము లేదు. 22 

అవతారిక. పై యర్భమునే యు క్రమగు దృష్టాంతముతో సమర్థించుచున్నాడు. 

ఖ్లో॥ న హి సంశయరూపేర్చే శేషత్వేన వివక్షితే | 

అవ్యుదానే స్వరూపస్య సంశయో౬న్యః (ప్రవర్తతే ॥ 28 

సంశయరూ పే = సంశయరూపమగు జ్ఞానము, అర్థే = సంళయమున విషయమగు వస్తువు 

నందు, శేషత్వేన = విశేషణముగా, వ్యవస్థితే జ నిశ్చితము కాగా, స్వరూపస్య = సంశయ 

జ్ఞానము యొక, స్యరూపమునకు, అవ్యుదాసే = నాశము లేనపుడు, అనగా ఆ జ్ఞానము 

అరే యుండగా, అన్యః = మరియొక, సంశయః = సంశయము, అనగా సంశ యజ్ఞానము 

విషయముగాగల సంశయము, న [పవ ర్తతే = [పవర్తింపదుగదా : 

రెండు వస్తువులకు ధర్మములు సమానముగా నుండగా విశేషధర్మములు తెలియ 

బడ నపుడు *సంశయజ్జ్ఞా నము కలుగును. కనుచీకటిలో సన్నముగా పొడవుగా ఉన్న 

వస్తువును జూడగా “ఇది రాయియా? కాక మనుష్యుడా ? అను సంశయజ్ఞానము కలుగును. 

అక్ర కనుచీకటిలో వంకరగానున్న వస్తువును జూడగా (తాడా? కాక పామా? అను 

సంశ యజ్ఞానము కలుగును. వస్తువును ఆధారముగా గ కొనియే జ్ఞానముండును. విషయము 

లేనిది జ్ఞానముండదు. కనుక జ్ఞానము పరాభినమే £ పై సంశయ జ్ఞానముండగా మరియొక 

సంశయము అనగా సంశ యజ్ఞానము విషయముగాగల మరియొక సంశయజ్ఞానము కలుగదు. 

జ్ఞానములో విషయములగు రాయి మనుష్యుడు సంశయితములగును. అంతియేకాని ఆ జ్ఞానము 

కూడ సంశయితము కానేరదు. ఆ జ్ఞానము తనకంటె నితరములగు వస్తువులను సంశయ 

గ స్తముగా జేయును. అది మా్యతము సంశయితము కాదు. 

అపో “అవాచ్య* అను శబ్బము తన్ను విడిచి ఇతర శబ్దములచె సమవాయము 

వాచ్యము కాదనియే చెప్పును. ఆవాచ్య శబ్రముచే గూడ వాచకము కాదని చెప్పదు. 

“అవాచ్య'” శబ్దము సంశయజ్ఞానము వంటిది. ఆ జ్ఞానము సంశయరూపము కానట్టు 

* నె యాయికు అంగీకరించిన 16 పచార్థములలో నంశయమొకటి, దిని వివరణము 

20 శ్లోకము యొక్క “ఫుట్ నోట్ "లో కలదు, 
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అవాచ్యకశ బ్రము వాచకము కాదని చెప్పదు. కతరములగు విషయములు నంశయ [గ స్తము 

లగుసట్టు సమవాయము ఇతర శ బ్దవాచ్యము కాదు. అవాచ్య శబ్దము కూడ వాచకమే కానిచో 

అది శబ్దమే కాకపోయెడిని, అది వాచకము కానందున సమవాయము వాచ్యము కాదనెడి 

యర్థము లభింపనందున అర్జాత్ సమవాయము వాచ్యమనియె లభించును. 128 

అభతారిక పై యర్థమునే మరియొక దృష్టాంతముతో సమర్థించుచున్నాడు. 
థి 

శ్లో! యదా చ నిర్హయజ్తానే నిర్ణయత్వేన నిర్ణయః । 
౧ ద్ర మో డ్ ణం 

(ప్మక్రమ్యతే తదాజ్ఞానం స్వధర్మేణావ తిష్టతే 11 24 

యదా-[ చ =ఏ సమయమున, నిర్ణయః = నిర్ణయము, నిర్ణయజ్ఞానే = నిర్ణయ మును కలి 

గించెడి జ్ఞానమునందు, నిర్ణయత్వేన = నిర్ణయత్వ రూపమున, |ప|కమ్యతే = ఉప క్రమింప 
బడుచున్నదో, తదా = ఆ సమయముననే, జ్ఞానము = జ్ఞానము ఆనగా నిర్ణయ జ్ఞానము, 

స్యధర్మెణ = జ్ఞానరూపముననే, అవతిస్టతే = నిలిచియుండును. 

ఆత్మ నిత్యమా ? కాక అనిత్యమా అని సంశయము కలుగగా, బాధకములగు 

యుక్తులను పార,దోచి, సాధకములగు యుక్తులను జూపి ఒక పక్షమును స్థిరమైనదానినిగా 

ఒప్పించి తత్వమును |పదర్శించుట, * 'నిర్ణయ' మనబడును. 

నిర్ణయము జ్ఞానరూపము, అందు ఆత్మయొక్క నిత్యత, అనిత్యత అనునవి 

విషయములు. వాని నిర్ణయము నిర్ణయత్వరూపమున నుప[కమింపబడినపుడు ఆ నిర్ణయ 
జ్ఞానము నిర్ణయరూపము కానేరదు. ఆ జ్ఞానము మరియొక జ్ఞానమున విషయము కాదుకదా | 

జ్ఞానను ఎల్రపుడు విషయ పరతంతము, కాగా నిర్ణయజ్ఞానము జ్ఞానరూపమును విడనాడక 

తనకంటె అతిరి క్తమగు విషయమును సిర్ణయించును. 

అవాచ్య శబ్దము కూడ నిర్ణయజ్ఞానమువల నున్నది. అదియు తన్ను విడనాడి 

ఇతరములగు శబములబే సమవాయము బోధి ంపబడదనియే చెప్పును. అంతియేకాని “అవాచ్యి 

శబ్దముచే గూడ సమవాయము వాచ్యముకాదని చెప్పజాలదు. “అవాచ్య ళబ్దముచే వాచ్యము 

కాదని చెప్పెడి మరియొక శబ్రము లేదుకదా : 

కాగా సమవాయము అవాచ్యము అని పలుకగా ఇతర ములగు శ బ్రములకు వాచ్యము 

కాదనియే లభించును. 'అవాచ్య' శబ్దమునకు మా|తము అవాచ్యత్వ రూపమున వాచ్యమనియే 

సిద్ధించును. 124 

అదోతొరి శ్ర... సె యర్ణమునే మరియొక దృష్టాంతముచే సమర్థించుచున్నాడు. 

* నెయాయికులు అంగీకరిం విన 16 పచార్గములలో 'నిర్లయము” ఒకటి. ఆ పదార్థములు 
&ి0 వ శ్లోకము యొక్క “ఫుట్ నోట్ *లో చూవపబడియున్న వి, 

కానా కానిడాం 

= ర లలలాడా ఎది జార రాకా రాలక దకతల 

అ తౌ 

న తాజా ననన. దా కద 
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శ్రే సర్వం మిథ్యా (బవీమీతి నె తద్వాక్యం వివక్షే | 

తస్య మిథ్యాభిధాన హ్ (ప్రక్రానోఒరో న గమ్యుతే Il నస్ 
వా థి 

సర్వం + మిథ్యా - |బవీమి = (నేను అంతయు మిథ్యయే పలుకుచున్నాను. అనగా నేను 

అంతయు అసత్యమే చెప్పుచున్నాను), ఇతి = అనెడి, ఏతత్ = ఈ, వాక్యమ్ = వాక్యము, 

న- వివక్ష్యుతే = వివశింపబడదు అనగా ఈ వాక్యము కూడ మిథ్యయె యని [గ్రహింప 

బడదు. 

ఒక మనుష్యుడు నేను అన్నియు అసత్యములే పలుకుచున్నాను' అని ఏదో 

సందర్భమున పలుకును. నా మాటలను నమ్మవద్దు అని దాని భావము. సర్వం మిథ్యా 

|బవీమి, అనునదియు ఆయన వాక్యమే కనుక అదియు అసత్యమే అని మాత్రము ఎవరు 

భావింపరు. ఈ వాక్యము మా|తము సత్యమునే బోధించును. ఇది తప్ప ఇతర వాక్యములు 

మిథ్య అని దాని భావమును లోకులు గు ర్హింతురు. 

అట్టుకాకున్న తస్య = అదియు అనగా “సర్వం మిథ్యా బవీమి' అనునదియు, 

మిథ్యాభిధానే = అసత్యమే అనిన యెడల, పకా నః = ఉప|కమింపబడిన, అర్థః = 

అర్ధము, అనగా తాను చెప్పదలచిన ఆర్థమంతయు అసత్యమే అను భావము, న _- గమ్యతే 

- హి = తెలియబడనేరదు కదా ! " 

“నేను చెప్పిన మాటలన్నియు అసత్యములే, అవి నిశ్చితార్థమును బోధింపవు” 

అని ఒకడు పలుకును. ఇదియు అసత్యము అగుచో తాను (పకిపాదింపదలచిన అర్థము 

నిర్యహింపబడదు. కనుక “సర్వం మిథ్యా బవీమి' అను వాక్యము తప్ప ఇతరములగు 

వాక్యములు మిథ్యాబోధకములనియే లభించును. అట్టుకాకున్న ఇదియు మిథ్యయే యగుచో 

అసంబద్ధారమును టోధించును. 

అరే “సమవాయము అవాచ్యము' అనగా అవాచ్య శబ్దముకం టె - ఇతరములగు 

శబ్దములకు సమవాయము వాచ్యము కాదనియే చెప్పవలెను. అవాచ్య శబ్దమునకు మాతము 

అది వాచ్యము కాగలదు. ఛలము నుపయోగించి నైయాయికుడు సమవాయము వాచ్యమే 
యని చూపుచున్నాడు. 1125 ॥ 

అవతారిర- పై యర్ధమున యుక్తిని జూపుచున్నాడు. 

ఠి 

ME 0) 

(ప్రతిపాద్యం న త_త్త(త్ర యేనాన్య(త్సతిపాద్య కే i 26 

లో న చ వాచకరూపేణ (పవృ త్తన్యా సి వాచ్వతా | 

చ వమరియు, వాచకరూపేణ = వాచక శబ్దరూపమున, (పవృ త్రస్య = అర్థమును చెప్పు 

టకై (పవర్తించిన దానికి, వాచ్యతా = వాచ్యత్వము అనగా జోధింపబడుట, న- అస్తి = 

లేదు. యేన == దేనిచేే అన్యత్ = ఇతరమైనది, పతిపాద్యతే = తెలుపబడుచున్నదో, 
తత్ = అదియే, తత = అచట, |పతిపాద్యమ్ = తెలుపబడునది, న = కాదుకదా | 
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'అవాచ్య” అను శబ్దము వాచకముగా అనగా అర్థబోధకముగా గు ర్రింపబడినది 

అర్థమును బోధించుటలో ఆ శబ్దము కర్తగాను, బోధింపబడునది కర్మగాను నుండవలెను. ఒకే 
వస్తువు ఒకే అవస్థలో క ర్తగాను, కర్మగాను ఉండనేరదు. వాచకము ఏప్పుడు పరతం|తమే, 
వాచ్యమగునది స్వతం!తమే. కాగా “అవాచ్యి అను శోఖ్లముచే గూడ సమవాయము వాచ్యము 
కాదని భావింపరాదు. 

ఘటః అను శబ్దము “కడవి అను అర్థమును బోధించుటకై [ప్రవర్తించి తననే 
బోధింప నేరదు. సాధనము వేరు సాధ్యము వేరు. 

“అవాచ్య అను శబ్దము సమవాయము వాచ్యముకాదని చెప్పుటకు ఉపయోగపడు 
చున్నది. ఆ శబ్దము సాధనమగుచున్న దది. అదియే వాచ్యకోటిలో అనగా సాధ్యరూపమున 
[గహింపబడదు కదా! 126 

అవతారిక... వాచక మగు శబ్దము విరోధముండుట చే వాచ్యము కాక పోవవచ్చును. 
కాని సమవాయము శబ్రమునకు వాచ్యము కాదు అను |ప్రసంగమున అవాచ్య అను శబ్దము 
కూడ శబ్ద సామాన్యమున చెరియన్నందున దానికి గూడ సమువాయము వాచ్యము కానేరదు 
అను [పశ్నకు చక్కని దృష్టాంతమును జూపుచు సమాధానము చెప్పుచున్నాడు. 

లో అసాధికా ప్రతిక్షతి నేయమేవాభి దీయతే । 

యథా, తథాస్య ధర్మోఒపినై వకళ్నిత్పతీయతే It 27 

యథా = ఏ రీతిగా, శ పతిజ్ఞా = (పతిజ్ఞ అనగా (పతిజ్ఞా వాక్యము “పర్వతో వహ్నిమాన్' 
మున్నగునది, అసాధికా = సాధ్యమును సాధించునది కాదు అనగా సాధనాంగము కానేరదు, 
ఇతి = అని చెప్పగా, ఇయమ్ + ఏవ = ఇదే అనగా 'పతిజ్ఞా అసాధికా' అనునదియే, 
న + అభిధియతే = చెప్పబడదో, తథా = ఆ రీతిగా, అస్య = దీనికి అనగా, అవాచ్య అను 
శబ్దమునకు, కశ్చిత్ =మరియొక, ధర్మః +- అపి = ధర్మము కూడ అనగా మరియొక వ్యాపా 
రము, న- ఏవ + [(వతీయతే = తెలియబడుట లేదు. 

* హేతువును జూపి దానితో సంబంధించియున్న అర్థమును గు ర్తింతురు, అందు అయిదు 
ఆంశములు అవేక్షితములు. (1) (ప్రతిజ్ఞ (పర్వతము వహ్నిమత్తు), (2) హాతువు (పొగ 
యుండుట వలన), (క్రి దృష్టాంతము (వంట యింటివళె), (4) ఉవనయము (అమే ఇచట 
ఉన్నది, (క్స్ నిగమనము, (కనుక ఇది వహ్నిమ శే) వీనినే పంచావయవము అందురు. ఈ 5 ను 
కలిపి న్యాయమందురు. దీనిని బోధించునది న్యాయశాస్త్రము. "గౌతమ విరచితము. దానిని 
అవల౦వీంచినవారు చే యాయికులు, 

బౌద్దులు 5్ను ఆశ్రయింవక 1, హేతువు, ల్లి, దృష్టాంతము అను శెంటినే న్యాయ 
ముగా (గ్రహించిరి. 

పూర్వ మీమాంసకులు మొదటి మూటినిగాని, చివరి మూటినిగాని స్వీకరింపవ లెనని 
విశ్వనింతురు. 

న — — 

Ne వాచ 
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బౌద్దులు (1) హేతువు, (2) దృష్టాంతము అను రెండు అవయవనులనే |గహిం 
తురు. ప్రతిజ్ఞను వారు సాధనాంగముగా [గహింపరు. వారి మతమిచట దృష్టైంతముగా. 

జూపబడుచున్నది. 

“వతిజ్ఞా న సాధనాజ్లమ్' అని బౌద్ధులు చెప్పుదురు. అట్టితరి ఇదియు (పతిజ్ఞా 

వాక్యమేకాన సాధనాంగము కానందున వారు అనుకొనిన యభి పాయము నెరవేరదు. అందుచే 

' పతిజ్ఞా న సాధనాజ్ఞమ్” అను దానిని విడిచి ఇతరములగు పర్వతోవహ్నిమాన్ మున్నగు 

_పతిజ్ఞలు అర్థసాధ కములు కావనియు, ఇది మాత్రము సాధనాంగమే అనియు అంగీకరింప 

వలెను. 

అవాచ్య శబ్దము _పతిజ్ఞా వాక్యము వంటిది. సమవాయము అవాచ్యము అని 

చెప్పగా ఇతర శబ్రములకు వాచ్యము కాదనియే తెలియబడును. 'అవాచ్య* అను శబ్దమునకు 

గూడ వాచ్యము కాదని తెలియబడదు. ఏలయన- ఆ శబ్దమునందు అభిధా వ్యాపారము 

ఒక్క టియే యుండును. దానిచే ఆ శబ్దము అర్థ మును బోధించును. శఖ్రమునందు రెండు 

వ్యాపారములున్నచో ఒక వ్యాపారముచే సమవాయము ఇతర శబ్దములకు వాచ్యముకాదనియు, 

రెండవ వ్యాపారముచే అవాచ్యమునకు గూడ వాచ్యము కాదనియు' తెలియబడగలదు. కాని 

యట్లు రెండు వ్యాపారములు లెవు. 

కాగా 'పతిజ్ఞా న సాధనాజ్జమ్' అను బౌద్ధుల పద్ధతిలో ఈ వాక్యమును విడిచి 

ఇతరములగు (పతిజ్ఞా వాక్యములు సాధనాంగములు కావు. ఇది మ్మాతము సాధనాంగ మే అని 

చెప్పినట్టు సమవాయము అవాచ్యము. అనగా “అవాచ్యి అను శబ్దమును విడిచి ఇతర శబ్దము 

లకు వాచ్యము కాదనియే లభించును. అవాచ్య శబ్దమునకు గూడ వాచ్యము కాదని లభింపదు, 

ఇచట రండు వ్యాపారములు శబ్దమునందు లేకుండుటయే కారణము. 1 వ'౧| 

అవతారిక. ఆ శబమునందు రెండు వ్యాపారములను ఆశయించి, అవాచ్య 

౨ wu? అ లట x 

శబమునకు కూడ సమవాయము వాదము కాదని చెప్పరాదా ? అను [పశ్నకు సమాధానము 
© 

చెప్పుచున్నాడు. 

శో వ్యాపారస్యా పరో యస్మాన్న వ్యాపారోఒ సి కశ్చన | 

విరోధమనవస్థాం వా తస్మాత్సర్వ(త్ర నాగశ్రయేత్ i 28 

యస్మాత్ = ఎందువలన, వ్యాపారస్య = వ్యాపారమునకు, అపరః = మరియొక, కళ్చనడా 
ఎట్టి విధమగు, వ్యాపారః = వ్యాపారము, న-[-అస్తి = లేదో, తస్మాత్ = అందువలన, 

సర్వత = ఎల్టచోటులయందు, విరోధమ్ = విరోఢమును, అనవస్థాం +-వా= అనవస్థా 

దోషమునుగాని, న  ఆశ్రయెత్ = ఆ|శయింపరాదు. 

'అవాచ్యి శబ్దమునందు రెండు వ్యాపారముల నాశ్రయించి, ఒక వ్యాపారముచే 

సమవాయము ఇతర శబవాచ్యము కాదనియు, రెండవ వ్యాపారముచే అది అవాచ్య శబ్ద 
(త 



వాక్యపదీయము 128 సంబంధ 

fu శ్ ళో ఈ 
[29 వాచకము కూడ కాదనియు చెప్పరాదు. అట్టు కాకున్న అవాచ్య శ బ్రమునకు సమవాయము 

వాచ్యము కాదు, అని చెప్పిన ఇతర శబ్దములకు వాచ్యము కాగలదని విరోధము వాటిలు , 
ళా 

చున్నది. అచట కూడ మరియొక వ్యాపారము నాశ్రయించి ఇతర శోబ్దములకు వాచ్యము 
కాదని చెప్పిన మర్ల అవాచ్య శబ్రమునకు వాచ్యమను అర్థము లభించును. విరోధము కూడ 
వాటిల్లును. మరియొక వ్యాపారము నాాశయించిన అనవస్థాదోషము వాటిలును. 

రా 

కాబట్టి “సమవాయము అవాచ్యము” అను దానికి అభ్మిపాయమేమనగా-. ఇతరము 
లగు శబ్దములకు సమవాయము వాచ్యము కాదు. అవాచ్యత్వ రూపమున 'అవాచ్య' శబ్దము 
నకు వాచకము కాగలదు. 

ఇందు సంశయజ్ఞానము, నిర్ణయజ్ఞా నము “సర్వం మిథ్యాాబవీమి”, 'పతిజ్ఞా 
న సాధనాజ్ఞమ్' మున్నగునని దృష్టాంతములు కాగలవు. 

పె రీతిని సమవాయము “తవాచ 

మున జూపబడిన అవ్యా ప్రిదోషము, 17వ 

బడ గలవు. 

రుం 
య్య ./ eA లా వాచ్యమగుటవలన 19 వ శ్లోక 

త మున జూపబడిన అతివ్యా ప్రియు సివారింప 

రొబ 
et 

ra యం mf స ఆర వ్ da ర బ్లో సమవాయము కబ్బ్దవాచ్యమే యగుటచె నదియు సంబంధము కానోపును. 

దర్శనాంతరీయుల భావములను ఊతగా గై కొని ళద్దారములకు సంయోగ సమ 
దు థి 

వాయములు సంబంధములు కాగలవని ఛలము నుపయోగించి చూపబడినది. 128 

అవతారిక దర్శనాంతరీయుల ఆశయమును ఆ్మశయించి శబారములకు 
ప ఒర అవి ఇవీ 

లి సంయోగ సమవాయములు సంబంధములుగా సంభవించునా, సంభవింపవా ? అని విపుల 
ముగా విమర్శించి, ఛలమును ఆ| శయింపగా సమవాయము సంబంధము కాగలదని నిరూపించి 
AL శ తనో ఇల వసుతము వ్యాకరణ శాస్తము ననుసరించి : వ స వ ప 
U స్తు 5 సప్రము ననుసరించి శ బ్ఞారములకు గల సంబంధమును చూపు 
చున్నాడు, 

ల్లో! ఇన్టియాణాం స్వవిష యేష్వనాది రో గ్యతా యథా । 

అనాదిరర్దః శబ్లానాం సంబన్లో యోగ్యతా తథా ॥! 29 

ఇన్టియాణామ్ = కన్ను చవి ముక్కు నాలుక మున్నగు ఇం[దియములకు, స్వవిషయేషు = 
రూపము, శబ్రము, గంధము, రసము మున్నగునవి విషయములుగాగల జ్ఞానముల విషయమై 
అనగా అట్టి జ్ఞానమును కలిగించుట విషయమున, యథా కావ్ రీతిగా, అనాదిః = అనాది 
సిద్దమగు అనగా, మనుష్యుని (ప్రయత్న మక్క రలేకుండ స్వభావసిద్ధమగు, యోగ్యతా = 
యోగ్యత, (అస్తి) హె కలదో, తథా = అట్టె, శద్దానామ్ = ఘట, పట మున్నగు శబ్దములకు, 
అర్థ = కడవ, వస్త్రము మున్నగు అర్ధములతో, అనాదిః = స్వతస్సిద్ధమగు, యోగ్యతా = 
యోగ్యత, సంబంధమై, (అస్తి) = కలదు, 

కుం = 

EE 

me SS చాయం 

re 

ముకం చుడ పలా కారం వారా దాన కరా యాజక 
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కన్ను, చెవి, ముక్కు మున్నగు ఇంద్రియముల వలన నలుపు, శబ్దము మున్నగు 

విషయములను గోచరించెడి జ్ఞానములు కలుగుచున్నవి. అందు మనుష్యుని ప్రయత్న మేమియు 

అపేక్షితము కాదు. అది ఇం|దియములకు స్వభావ సిద్ధమగు శక్తియే. ఎంత పయత్నము 

చేసినను కన్ను రుచిని, ముక్కు శబ్దమును, చెవి రుచిని [గహింపదుకదా : 

అద్దే శబ్దముల నుచ్చరింపగా ఆర్థబోధ కలుగుచున్నది. అచట వేరు సంబంధము 

అ పేక్షితము కాదు. వానికి అర్ధబోధకత స్వాభావికము. ఘట శబ్దము నుచ్చరింపగా “కడవ” 

అను అర్థము అవగతమగును. వస్త్రము ఆను అర్థము అవగతము కాదు. అందుచే ఇంది 

యములకు వలె శబ్దములకు ఆర్థములతో యోగ్యత అను సంబంధము స్వభావసిద్ధమై 
యున్నది అనియే మవాభాష్యకారుడు పస్పశాహ్నిక మున నిర్ణయించెను. 

విశేషమేమనగా ఇం|దియము జ్ఞాతముకాకున్న ను జ్ఞానమును కలిగించును. శబ్దము 

అట్టిది కాదు. అది జ్ఞాతమయియే అర్థబోధకమగును. 112 9॥ 

అవతారిరో___ అర్థమును తెలుపుటకై శబ్దము [పయోగింపబడుట వలన ఆ రెంటికి 

సంబంధమున్నదని నిశ్చుయింపవచ్చును. అట్టితరి అప భంశములవలనను ఆర్థబోధ కలుగు 

చున్నందున అచటకూడ సంబంధము కల్పితము కావలెను అను పూర్వపక్షమునకు రెండు 

విధములుగా సమాధానము చెప్పుచున్నాడు. 

AL అసాధురనుమానేన వాచక? కె శ్చిదిష్యతే | 

వాచ కత్వా విశేషే వా నియమః పుణ్య పాపయోః ॥ రీ 

A. కైశ్సిత్ = కొందరిచే అనగా తార్చి_కులచే మీమాంసకుల చేతను ; అసాధుః = అప 

[భంశమగు శబ్దము, అనుమానేన = సాధు శ బ్బముయొక్క- స్మరణముచే ; వాచకః = అర్థ 

బోధకమై ; ఇష్యతే = అంగీకరింపబడుచున్నది. 

అసాధు శ బ్బమునందు శక్తి లేదు. కాని దానివలన వర్ణముల సామ్యమునుబట్టి సాధు 

శబ్దము స్మరణకువచ్చి దానివలన బోధ కలుగును. ఉదా: గౌః (ఆవు) అనునది సాధు 

శబ్దము. గావీ, గోణీ మున్నగునవి అసాధు శబ్దమునకు అప భంశములు. ఒక వ్యక్తి 'గావీ! 

అని [ప్రయోగించిన దానివలన గోశబ్దము జ్ఞాపకమునకు వచ్చి అర్థ మును బోధింపగలదు 

అని తార్కికులు, మీమాంసకులు భావింతురు. 

వా=ాకాక ; వాగకత్యా౭విశేష = అర్థమును బోధించుటలో భేదము లేకున్నను 

అనగా సాధు శబ్దమువలన _అసాధు శ బమువలనను అర్థబొధ కలుగుట సమానమైనను ; 

పుణ్యపాపయోః = పుణ్యపాపముల విషయమై, నియమః = నియమము, (క్రియతే) = శాస్త్ర 

ముచే చేయబడుచున్నది. 

[9] 

న. | | 
పదకొండము 
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సాధు శబ్రములను [పయోగించుటవలన ధర్మము కలుగును. దానివలన పుణ్యము 

కలుగును. అసాధు ళబ్దములను (పయోగించిన అధర్మము కలుగును. దానివలన పాపము 

కలుగును. కనుకనే మహాభాష్యకారుడు “సమానాయామర్థావగతౌ కబ్దెళ్చాపళబ్దెళ్చు కాస్ర్రేణ 

థర్మనియమః” అని పస్పశాహ్నికమున పలికెను. కబ్దములచేతను అపశబ్దములచేతను 

అర్థము తెలియుట సమానమే, కాని శాస్త్రము ధర్మమునుగూర్చి నియమమును జూపుచున్నదని 

దాని యర్థము. ఈ యంశము మొదటికాండ యొక. చివరను నిరూపించి యుంటిమి. ॥180॥ 

అవతారిక. శబ్దమునకు అర్థముతో సమవాయము నంబంధమను మతము 
యు క్తము కాదు. సమవాయమున మరియొక సమవాయము లేనందున సమవాయ శబ్దము 

సమవాయమును బోధింపజాలదని నిరూపించి శద్దారములకు యోగ్యత సంబంధమనేెడి 

వై యాకరణ సిద్ధాన్తమున చు దోషము లేదని చెప్పుచున్నాడు. 

శ్లో॥ సవమ్బనళబే సమృనో యోగ్యతాం (ప్రతి యోగ్యతా | 
గ ధ్ది ఏ 

సమయాద్యోగ్యతా సం విన్మాతా పృతాదియోగవత్ ॥ 31 

A. ఇచట “సంబంధ శబ్దః సంబంధం యోగ్యతాం పతియోగ్యతామ్'' అని కారికా 

పూర్వార్థ పాఠము కానవచ్చుచున్నది. ఆ పాఠము హేలారాజ టీకకు అనుగుణముగ నున్నది. 

సంబంధ శబ్దః = “సంబంధ ౪ అనెడి శబ్దము, యోగ్యతామ్ = యోగ్యత అనెడి ; సంబం 

ధమ్ = సంబంధమును, యోగ్యతాం + పతి = యోగ్యత చేతనే (పతిపాదయత్రి) = చెప్పు 
చున్నది 

శజ్దార ములకు యోగ్యత సంబంధమని ఈ |పకరణముననే 29 వ క్లోకముచే చెప్ప 

బడినది. అట్టి సంబంధమును 'సంబనః' అను శబ్దము చెప్పగలదు. సంబంధము అనునది 

పరాదీనముగాన దానికి కొన్ని యుపాధులు కలవు. అట్టు చెప్పుటలో యోగ్యతయే కారణము. 

ఇర్టై “సమవాయి శబ్దము గూడ యోగ్యతను బట్టియే సమవాయమును చెప్ప 
గలదు అట్టు కాకున్న ఆ శబ్దము సమవాయమును చెప్పజాలదు. 

ఇదు ఘటాది పదములు గూడ యోగ్యతనుబట్టియే కడవ మున్నగు అర్ధములను 
చెప్పగలవు. 

కాగా యోగ్యతయే శబ్దారములకు సంబంధము. అది స్వాభావికమే. 

యోగ్యతాం + (పతి = అనుచోట లక్షణార్థమున “పతి శబ్దమునకు కర్మ 

(ప్రవచనీయ సంజ్ఞ కలుగగా దాని యోగమున యోగ్యతా శ బముకంటె ద్వితీయ కలిగినది, 

యోగ్యతాం + పతి = యోగ్యతయా = యోగ్యతచేయని యర్థము లభించును. 

కార _ 

'సంబన్ట శబ్ద సంబన్లో యోగ్యతాం (పతి యోగ్యతా” అనియే పాఠము. “నంబన 
క్స్ ఇ ౪ త ల థి శబ్ద అనుచొట సంబన శబ్దము అర్భ ఆద్యజంతము. కాగా సం బన శోబ్దే అను దానికి, 

సముద్దెశము 131 పదకాండము 

“యోగ్యతా రూపమగు నంబింధోయు కల లోచ్దిమునందు' అనగా అట్టి 'ఘటశి “పటి 

మున్నగు శబ్రమునందున్న, యోగ్యతాం +- పతి = యోగ్యతా నిరూపకమగు అనగా యోగ్య 

తను నిర్ణయించెడి, సంబన్ధః = సంబంధము, యోగ్యతా = యోగ్యతకు ద్యోతకము, (భవతి) 

= అగుచున్నది. 

ఈ [ప్రకరణ [పారంభమున యోగ్యత సంబంధమని చెప్పి యున్నందున ఇచట 

యోగ్యతా శబ్దము యోగ్యతా ద్యోతకమను అర్థమున ఉపయోగింపబడినది. 

'సమృన్ధ శబ్ద” అనుచోట సంబంధ శబ్దము అర్శ ఆద్యజంతము అని చెప్ప 

నక్క-ర లేదు. “సమసి శబ్ద అని కానవచ్చుచున్నదని కొందరి యాశయము. 

కాక సంబన్ధ శబ్ద అనుచోట సప్తమికి వాచ్యవాచకభావ మర్ధము. సమృన్ధ శోబ్దె = 

సంబంధవాచ్యమగు అనగా సంబంధ అను శబ్దమునకు అర్థ మగు స మృన్ధః = సంబంధ ము 

యోగ్యతాం - (ప్రతి = యోగ్యతా నిరూపకమగు, యోగ్యతా = యోగ్యతా స్వరూపమె. 

ధనవాన్ ఇత్యాదులయందు, మతుప్ (ప్రత్యయము “కలది అను నర్ధమున 

విధింపబడినది. ఆ[పత్యయము లెనిచో కలవాడు అను అర్థము లభింపదు. కొన్ని శబ్బములకు 

'మతుప్ కాక, “కలి అర్థమున “అబ్” (ప్రత్యయము విధించబడినది. దీనిని, “అర 

ఆదిభో౭చ్' (5-2-127) అని సూూతక ర్త చూపెను. 

3. అటెన సంకేతమునకు ఉపయోగమెద్ది ? అను [ప్రశ్నకు సమాధానము చెప్పుచున్నాడు, 
లు యట 

సమయాత్ = సంకేతమువలన అనగా 'అస్మాత్ శద్దాత్ అయమర్షి' బోద్ధవ్యః' 

(ఈ శబ్రమువలన ఈ యర్థము తెలియదగినది) మున్నగు సం కేతమువలన, మాతాపుతాది 

యోగవత్ = తల్లికి పు తునకుగల సంబంధము వలెను, యోగ్యతా సంవిత్ = యోగ్యతా 

స్యరూపమగు శబ్ధారము లకు గల సంబంధము తెలియనగును. 

శద్దారములకు గల సంబంధమును సంకేతము స్పష్టపరచును. అట్టు స్పష్టపరచు 
టయే సంకేతముయొక్క_ ఆవశ్యకత, సంకేతమే సంబంధము కానేరదు. 

ఉదా :-- అయ మస్యాః పుతః (ఇతడు ఈమె కొమరుడు) అను వ్యవహారము 

వలన తల్లికి కొమరునకు గల జన్యజనకభావము తెలియబడుచున్నది. వ్యవహారమే సంబంధము 

కాదు. 

కార__ 

సంబన శబే = సంబన "శబ వాచ్యము, సంబన్హః = సంబంధము (ఇత్తి = అనెడి, 
0 of నే oD థి 

యోగ్యతాం - (పతి = యోగ్యతా శబ్దవాచ్యము, యోగ్యతా = యోగ్యత, (ఇతి) =అనెడియు, 

సమయాత్ = వ్యవహారమువలన, మాతాపు తాదియోగవత్ = తల్లి, కొమరుని సంబంధము 

వలె, యోగ్యతాసంవిత్ = పాథమిక శ క్రిజ్ఞానము కలుగును. 



వాక్యపడీయము 132 సంబంధ 
[32 సంబన్ధ శబ్దమునకు సంబంధమర్థము. యోగ్యతా శబ్దమునకు యోగ్యత అర్థము అని వ్యవహారము కలుగగా దానినిబట్టి ఘట శబ్దమునకు కడవ అర్థిము. పట శబ్దమునకు 

వస్త్ర ఇ ర్థమని విశేషణ రూపమున తెలియగలదు. 181 

అవోతారి శ__ క బ్ఞారములకు “యోగ్యత” అను సంబంధమును జూపి ఇప్పడు 
వానికిగల కార్యకారణ భావమనెడి సంబంధమును జూపుచున్నాడు. 

శో శబ్దం కారణమర్థస్య సహా తేనోపజన్యతే | 

తథాచ బుది విషయా దరాచ్చబః [ప్రతీయతే ॥ 32 ధి థి "అద 

౨ అర్థస్య = అర్థజ్జానమునకు, కారణమ్ = కారణమగుచున్నది, సః = 
యర్థము, తేన = ఆ శబ్దముచె, ఉపజన్యతే + హి= కలిగింపబడుచున్నది కదా | 

మాటాడువాని పెదవులు దంతములు మున్నగు అవయవముల కదలికచే శబ్దము పుట్టును. ఆ శబ్దము వినువాని చెవిలో (ప్రవేశించి వాని బుద్ధికి లగ్నమగును. చెవిలో వడునవి 
వర్ణములే. అవి యన్నియు కలసి బుద్ధిలో పదరూపమున వాక్యరూపమున నుండును. అట్టి శబ్రమువలన _డోతకు అర్థజ్ఞానము కలుగుచున్నది. ఆంతకుముందులేని యభి పాయము కోతకు ఆ శబ్దమువలననే కలుగుచున్నది. కాగా శబము కారణము. అర్థము కార్యమని స్పష్టమగుచున్నది. 

౨. తథా+చ = అస, బుద్ది విషయాత్ = బుద్ధికి విషయమగు, అర్థాత్ = అర్థమువలన, శబ్ద; మా శబ్దము, [పతీయతే = పుట్టుచున్న ట్లు తెలియబడుచున్నది, 

మనుష్యుడు తన బుద్ధిలోనున్న భావమును ఇతరులకు చెప్పదలచి దానికి అను గుణమగు శబ్రములను |పయోగించును. వక్రయొక్క బుద్ధిలో ముందు అర్థము భాసించును. దానిని అనుసరించి శబ్దములు జనియించును. దీనినిబట్టి చూడగా మాటాడువానియందు థాసిం చిన అర్థము కారణము. శబ్దము కార్యమని తేలుళున్నది. 
కాబట్టి మాటాడు వ క్తనుబట్టి చూచిన, అర్థము కారణము. శబ్దము కార్యము అని ; _శొతనుబట్టి చూచిన, శబ్దము కారణము, అర్థము కార్యమనియు తెలియబడుచున్నది. పె రీతిని రెంటికి కార్య కారణ భావము సంబంధమని వై యాకరణులు తలంతురు. 182 

అభతారిక_ బుద్ధి పరికల్పితమగు అర్ధమే శబ్దవాచ్యమగుచో “ఓదనం భు జై (అన్నము తినుచున్నాడు) అను లోకవ్యవహార మెట్టు పొసగును బుద్దిచే కల్పింపబడిన అర్థము ళబ్దముచే చెప్పబడినను దానిని పురస్కరించుకొని లోకవ్యవహారము జరుగనేరదు కదా: తన బుద్ధిలో “నాకు నాలుగు లక్షల రూపాయలు కలవు అని భావింపవచ్చును, కాని అట్టి రూపాయలు అంగడిలో వస్తువులను కొనుటకు ఉపయోగపడవు కదా: అను (ప్రశ్నకు సమాధానము చెప్పుచున్నాడు. 
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34] 
లో భోజనాద్యభిమన్య నే బుద్ద్యర్థ యదసమృవి | న 

బుద్యుర్తాదేవ బుద్యర్తే జాతే తదపి దృశ్యతే Il 
ధిలెథి ధథిలిధి 

x S = శబవాచమగుచో, యత్ = ఏ, బుద్ద్యర్థే = బుద్ధిచె కల్పింపబడిన అర్థము (శబ్ద్వార్) బ్రవాచ్య ర 

భోజనాది = భోజనము మున్నగు దానిని, అసమృవి = జరుగుటకు సా g i 
అలో అల్లో మీ ద బవా 

అభిమన్య న్లే = తలంచుచున్నారో అనగా బుద్ధిచేతనే సృజియింపబడిన ర కారక 

మగుననెడి వాదమున, భోజనముచేయుట, |గామముగూర్చి వెడలుట మున్నగు న 
హారము సంభవింపదని తలంచెదరో, తత్ + అపి = అదియు అనగా భొజనాదికము బానే 

ఏవ == బుదిచే సిదించిన ఆరము వలననే, బుద్య్య రే = బుద్ధిచె లభించిన అర్థము, 

బక క | ప= చూడబడుచునుది. సంభ జాతే = నిష్పన్నము కాగా అనగా సిద్ధము కాగా, దృశ్యతే = బ మ గం 

వించుచునే యున్నదని భావము. ఏ వ్యవహారము సంభవింపదని తలంచుచున్నా అ 

సంభవించుచునే యున్నదని భావము. 

వ నుక అన్నము ఓీదనము, భోజనముచేయుట రెండు కూడ బుద్ధి కల్పితములే క క ఎ | 

తినుచున్నాడు అనుట సమంజసము. “ఓదనం భుజ” ఇచట కిదనము కారకం bh 

నము |కియ. కారకము వలన క్రియ జనియించును. జనకమగు ఓద నము బుద్ధ అ ప 

పబడగలదు. అటి ఆ బడగా అట్టి కారకముచే సాధ్యమగు భుజి కియయు బుద్ధిచె కల్పింపబడగల ట్టి 

రెంటికి [కియా కారకభావము చెప్పనగును, 

ప పప గల పదారము మరియు బుద్ధిచె కల్పింపబడిన ఆర్థమునకు బాహ్య పంచన లప షు 

లకు ఆభేదాధ్యవసాయముచే లోకుల వ్యవహారములన్నియు సంగతములు కాగలవు. 

నుట చాల అవతారిక... మరియు బుద్ధి కల్పిత మగు అర్ధము సైనాను an 

నారు. యు కము. ఏలయన శబ్దారములకు సంబంధము నిత్యమని (పాజ్ఞులు సడన్ ర ప. 

యాశయము మై వాదముననే నిలబడును, అట్టు గాకున్న పై సిద్ధానము అయు క్ర 

చెప్పుచున్నాడు. 

క్లో అనిత్యేష్వపి విత్యత్వమభిధేయాత్మనా స్టితమ్ |. + 
లు | 

అనిత్యత్వం స్వశ క్రిర్వా సాచ నిత్యాన్నభిద్యతే 11 

A. అనిత్యేషు - అపి = అనిత్యములగు వ్యక్తులందు గూడ ; _ నిత్యత్యమ్ = నిత్యత్వము: 

ఆభిధేయాత్మనా = శబముచే బోధింపబడెడి అర్థరూపముబే అనగా బుద్ధి కల్పితమగు అర్థ 

రూపమున ; స్థితమ్ వా ఉన్నది. 

“ఘటము” మున్నగు శబములు కడవ మున్నగు అర్థ ములను బోధించును. పటము 

> అర్య అ ఒల్లో మును 
లకు అరములతో సంబంధము నిత్యమని భాష్యకారుడు నుడివెను కాని. బాహ్య (ప్రపంచ స్త 

థి 



వాకంపది 
క్రిపదియము 134 సంబంధ 

కొనవబె డ్రి ఏడి కడవ మున్నగునవి అనిత్యములే, అట్టితరి వానికి శబ్దముతో సంబంధము స్ 
మగుట చెటు నుక వ్ త్ర 
జప జో బుద్ధి కల్పితమగు అర్థము నిత్యము. కాబటి భాష్యకారుని మాట 

(ఈక. ల న్నది. ఈ యంశమును [పథమకాండమున వివరముగ జూపి యుంటిమి 
5. కూటస ని హాటస్థ త్యతయు శ బ్ఞార ములకు కలుగుచున్నదని చెప్పుచున్నాడు. 

మెక భల ల రశ్రత్వమరునది ; స్వళ క్తిః + వాడాసోపాధికమగు [బ్రహ్మము 
కరూపమె, సా4శచడజ=ఆ శకియు, నితాక్ = ప ప కంటె; న భిద్యతే = వేరుకాదు. పే గాక నిక్కమగు బ్రహ్మను 
శబ్దములు సాక్షాత్తుగా సత్ర(జ్రా గూ చ్యూత్తు ననరూ పమ పహ 

వ్ కలి ము ele శ్రజ్ఞానానన్టరూ పమగు నిర్గుణ |బహ్మమును బోధింపవు 
అ my mn ధులతొ గూడిన బ్రహ్మ ముయొక ఏకదేశమునో, దానిలోగూడ 

౫ భాగములనొ, బోధించును. కాగా అనిత్యములగు ఉపాధులతో గూడిన హ్నమును శబ్దములు బోధించుటచే ,బహుమున దు 
క 

రము ద (బబాశ్రమునందు అనిత్యత్వమనే ధర్మమున్నదని చెప్పక తీరదు. ఆ బరమ సిలు మక క క్తిరూపమే. ఆ శక్తి [బహ్మముకంటె వేరుకాదు. నిజరూపమున |e ప్రబుకాన శక్తియు నిత్య మేయగును, ఈ ది స 
రట | తిగ కూటస్థ నిత్యతగూడ శద్దారము 

1841 

అవతారిక శబమునకు అరముతో స 
ద ణు 

టలో మతాంతరమును జూపుదున్నా డు. న బంధము స్వాభావికమని అంగీకరించు 

శో ww అలు శో శబ్లేనార్గస్య సంస్కారో దృష్టాఒదృష్ట్ష (పయోజనః । 
(క్రియతే, సోబభి సంబన్ల మ_న్ఫరేణ కథంభవేశ్ ॥ 85 

శబేన = శబముతో అరసం = 4¢ 
ద్ద జ్ర | = ద్ 

uw 
లం ర $ = అర్థమునకు, దృష్టా౭దృమ్ష (పయోజనః = పత్యక్షముగా బట్టియు, _ప్రత్యక్షముగ కానరానట్టియు [ప్రయోజనము కల, నంసా)_ర్మ = ౪ రము, క్రియతే = చేయబడుచున్న ది. టా ల నయ్యా 

అధర్వవేదమున కొని 
ల మం|త్రములు గలవు. వానిని ౨ 

మున్నగువాని విషము శాంతించును. అత్రి వానిని కాబరమం జపించిన తేలు, పాము 

య ల తము లందురు. స జనము మనకు (పత్యక్షముగా కానవచ్చుచున్నది. (తము లందురు. వీనికి [పయో 

అగ్ర మం|తములను జపించునపుడు “హాం “ఫ్ 
రీతిని వీజాక్షరములను పలుకుదురు. వీనివలన (పతక్షముగా మ 
వీనికి ఏదో ఒక [పయోజనము కాలాం " 
మందురు. 

ట్” “హాం “హీంి అను 

తర నకు పయోజనము కానరాదు. 
తరమున క ఇ 4 
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37] 
శాబరమం త్రములకు, వీజాక్షరములకు ఏమియు అర్థముండ నేరదు. కాని మంత్రము 

లుచ్చరింపగా (పయోజనము కలుగుచున్నది. శబ్దమునకు అర్గముతో సంబంధమే లేనిచో ఆ 

సంస్కారము ఎట్ట కలుగగలదు ? దానినిబట్టి శబ్దమున కర్థముతొ సంబంధము స్వాభావిక 

మని నమ్మవచ్చును. 11851 

అవతారిత__ కీర్ వ శ్లోకములో జూపబడిన అభ్నిపాయము యుక్తము కాదని 

చెప్పుచున్నాడు, 

శ్లో॥ నాఒవళ్య మభిధేయేషు సంస్కారః స తథావిధః | 

దృశ్యతే నచ సంబిన్ల _స్తథా భూతో వివకితః ॥ 96 

అభిధేయేమ = అర్ధముల విషయమై ; _తథావిధః = అట్టి అనగా దృష్టా౭దృష్టరూపమగు 

[పయోజనము కల, సంస్కారః = సంస్కారము, అవశ్యమ్ = సియతముగా, న t+ 

దృశ్యతే = చూడబడుట లేదు ; చ = మరియు, తథాభూతః = అట్టి అనగా పై ప్రకారము 

ఊహింపబడినట్టి, సంబన్థః = శఖ్లార్థ సంబంధము, న - వివక్షితః = వివకితము కాదు. 

శాబర మంతములలోను , వీజాక్షరములలోను ఏవో కొన్ని శక్తులుండవచ్చును. 

అట్టి సంస్కారము వల్ల యర్థములందు మనకు కానరాదు. మరియు. మరియొక గతిలేని వీజా 

క్షరములను దృష్టానముగా గైకొని శబ్దార ములకు సంబంధము చెప్పదలచినది కూడ కానేరదు. 

మం|తములయందు కానవచ్చెడి అర్ధ సంబంధము వేరే యున్నది. ఘటాది కబ్బములకు 

అర్ధముతోగల సంబంధము వేరేయున్నది. 1861 

అవతారిక శబ్దముచే ఆర్థమునకు సంస్కారము కలుగుననెడి యాశయము 

86 వ కోకముచే ఖండింపబడినది. అట్టితరి శద్దారములకు సంబంధమున్నట్టు ఎట్టు తెలియ 

నగును ? అను [ప్రశ్నకు సమాధానము చెప్పుచున్నాడు. 

లో సతి (పతయ హేతుత్వం సంబన్ద ఉసపద్యతే | 

శబస్యారైే యత, సస్మాత్సంబనో౬ రీతి గమ్యలే I 87 
(టి థి — 9 చి 

యతః = ఏ కారణమువలన, శబ్దస్య = శబ్దమునకు, అర్థే = నియతమగు అర్థము విషయమై 

(పత్యయహేతుత్యమ్ = జ్ఞాన కారణత్వము, _ సంబన్ఫే = సంబంధము, సతి = ఉండగా, 

అనగా ఉన్నప్పుడే, ఉపపద్యతే = యు క్రమగుచున్నదో, తస్మాత్ = ఆ కారణము వలన, 

సంబనః (శబ్ఞార ములకు) సంబంధము, అసి కకలదు, ఇతి = అని, గమ్యతే = తెలియ 
ధ దధథి a బి 

బడుచున్నది. 

ఘటః అను శబ్దమువలన నియతముగా కడవ అను అర్థమే భాసించుచున్నది. 

నియమములేకుండ పటము, వృక్షము మున్నగు అర్థములు తెలియబడలేదు. ఇళ్లు పటః అను 

శబ ముచ్చరింపగా వస్త్రము అను అర్థమే నియతముగా జ్ఞాతమగుచున్నది. పై రీతిని శబము 
అ థి ణః థా ఉల ౧ 



వాక్యపదీయము 136 సంబంధ B ) [38 నియతార్థట్ ధకు కారణమని చెప్పక తప్పదు. శబ్దమునకు అర్గముతో సంబంధమే లేనిచో 
కారణత్వను కుదురదు. కాబట్టి దానికి ఉపపత్తి కలుగుటకే శబ్దార ములకు సంబంధము 
స్వాభావికమైయున్నదని చెప్పక తీరదు. 

కనుక శబ్దముచే అర్థమునకు సంస్కారము కలుగుననుట యు క్రము కాదు. శాబర 
మం|తములలో ఆనుపూర్వీ విశేషమువలన కార్యము కలుగవచ్చును. 1వ '7॥ 

అవతారిక. శజ్ఞారములకు కల సంబంధము పురుష కల్పితము కానేరదని 
చెప్పుచున్నాడు. 

శో నితే్యేఒనిత్వేపి దాహ్యారె పురుషేణ కథజ్బున | 

సంబన్లోఒకృత సంబ నః శై! కర్తుం న శక్యతే [1 88 

ఏ — న జు . నిత్య = నిత్యమగునట్టి అనగా ఘటత్యము మున్నగు జాతిరూపమున నిత్యమగునట్టి, అనిత్యేచ 
అపి = అనిత్యమ. అగునట్టి అనగా ఘటము, పటము మున్నగు వ్య క్తిరూపమున అనిత్య 
మగునట్టి, బాహ్యార్థ = బాహ్య [ప్రపంచమున కానవచ్చెడి అర్థ మునందు, అకృత సంబన్దెః = 
కృ[తిమము అగు సంబంధము కల; శబ్దః = ఘట; పట; మున్నగు శబ్దములచే, సంబనః=ా 
అ 

హా 
న సంబంధము, కథజ్బన = ఎంత [(ప్రయత్నించినను ; కర్తుమ్ = కల్పించుటకు న-+ 

ళక్యలె = కక్యపడదు. 

ఘటః మున్నగు పదములు ఘటత్వమనెడి నిత్యమగు జాతిని, దానికి ఆశయమగు 
అనిత్యమగు వ్య క్రినిగూడ బోధింపగలవు. ఆ శబ్దమునకు జాతితోగాని, వ్య క్తితోగాని సంబం 
ధమును అస్మదాది, మనుష్యుడు కల్పింపలేడు. కాక “పురుష శబ్దము పరమపురుషపరమని 
భావించినను ఈశ్వరుడు కూడ సంబంధమును కల్పింపలెడు. 

కాక శబ్దములు నిత్యములనెడి నిత్య శబ్ద వాదమునగాని, శబ్దము లనిత్యము లనెడి 
అనిత్య శబ్ద వాదమున (కార్య శబ్ద వాదమున) గాని బాహ్యార్థముతో శబ్దములకు సంబంధ 
కల్పన శక్యము గాదు. | 

శబ్దమునకు అర్థముతో సంబంధము స్వాభావికమే. పురుష కల్పితము కాదు. ఘట 
పటాది శబ్దములు ఎప్పటినుండియో లోకమున ఉన్నవి. ఈనాటి పురుషులచే ఆ శబములకు 
అర్థములతో సంబంధము ఎట్టు కల్పింపబడగలదు ? ° 

మరియు అర్థములన్నియు మనకు [ప్రత్యక్షము కానందున అర్థములతో సంబంధ 
మును కల్పించుట అసాధ్యము. ఘట మునందున్న. జాతినిబట్టి వ్య క్రితో సంబంధమును అను 
మాన _పమాణముచె చూపరాదాయని (ప్రశ్నింపవచ్చును. ఘటమునందు ఘటత్వజాతి ఒక్క. 
టియే లేదు. [దవ్యత్వము, పదార్థత్యము వస్తుత్యము మున్నగు ఎన్నియో ధర్మములు కలవు. 
నియత సంబంధము లేనందున అనుమా నమునక్షు తావులేదు. బుద్ధిచే అర్హకల్పనచేసి శబముల థి ది 

fa 

సముద్దెశము 137 పదకొండము 
39] 

చేతనే అర్థ సంబంధమును చూపవలెను. ఆ శబ్దమునకు అర్హముతో సంబంధము ఎట్టు ఆని 

పళ్నింపగా మరియొక శబ్బముచే చెప్పవలెను. ఈ రీతిని ఎన్నియో శబ్దములను చూపిన 

అనవస్థా దోషము పస క్రమగును. కనుకనే పరమపురుషుడు కూడ ఈ సంబంధమును 

కల్పింపజాలడు. శబ్దమునకు అర్థముతో సంబంధము స్వాభావికమని అంగీకరించి అనవస్థను 

వారింపవలెను, అట్టితరి (పతి శబ్దమునకు ఆర్థముతో స్వాభావిక సంబంధమున్న దని తేలు 

చున్నది. n88॥ 

అధనొతారికో పదార్థముల ఉనికి రెండు విధములుగానున్నది. బాహ్య 

(పపంచకమున అస్మదాదుల దృష్టికి గోచరించెడి రూపము ఒకటి. అదియే [కయ 

విక్రయాదులకు ఉపయోగపడుచున్నది. బుద్ధితో మనుమ్మడు కల్పించుకొనినది రెండవది, 

ఇది [కయ వికయాదులకు ఉపయోగపడదు. కాని దీని ఉనికి చెడదు. బాహ్యరూపము 

నశించినను రెండవరూపముండగలదు. ఈ రెండవ రూపమునకుగల ఉనికిని ఉపచార 

స త్రయని కా స్ర్రజ్ఞులు పేర్కొనియున్నారు. బుద్ధి కల్పితమగు ఉనికి అని దాని భావము. 

శబ్దముచే అర్థమును బోధింపదలచినపుడు ఈ ఉపచారస తయే ఉపయోగపడును. బాహ్య 

స త్తనుబట్టి కాబ్బ్దవ్యవ హారము జరుగ నేరదు ఇట్టంగీకరించుటచే గతించిన వస్తువులకు రాబోవు 

వస్తువులకుకూడ ఉపచారస త్ర కలుగుట చేనవియు శబ్రవాచ్యములు కాగలవు. పె రీతిని 

సత్తకు దై విధ్య కల్పన భాష్యకారుడు జూపియున్నాడు. ““తదస్యా స్త్వ్యృస్మిన్నితిమతుప్ 

(5-2-94) అని పాణిని సూ|తము. దీని యర్థము, 51వ శ్లోకమున స్పష్టము కాగలదు. అందు 

అస్తి అని (పత్యేకించి చెపుటవలన బాహ్యస త్తనుబట్టియ మతుప్ |పత్యయము (పవర్తించును. 

ధనవాన్ = వ ర్రమాన కాలికమగు ధనము కలవాడు. గతించిన ధ నమునుబట్టిగాని రాబోవు 

నమునుబట్టిగాని తద్ధితము [పవర్తింపనేరదు. ఉపచారస త్తనుబట్టి పదార్థము నిత్యము కాన 

“ “శద్దార్థములకు సంబంధమునిత్య '*మను వైయాకరణుల సిద్ధాంతము సంగతమగుచున్నది. 

అట్టుకాకున్న పై సిద్ధాంతము నిలువజాలదు అని తలంచి [గంథకర్త కొపచారికమగు 

స త్తను విపులముగా నిరూపించుచున్నాడు. 

శో వ్యపదేశే పదార్లానా మన్యా సతౌపచారికీ | 
య థి కూ 

సర్వావస్థా సు సర్వేషా మాత్మరూపస్య దర్శికా ॥ 39 

పదార్థానామ్ = పదార్ధములయొక్క-, అనగా ఘటము, పటము మున్నగు వస్తువులయొక్క_, 

వ్యపదేశే = వ్యవహారము విషయమై, అనగా వానిని శబ్దిముచె బోధించుట విషయమై, 

అన్యా = భిన్నమగు అనగా బాొహ్యవస్తువులయొక్క_ ఉనికి కంటె వేరుగానున్న , జౌపచారికీ = 

కల్పింపబడి నట్టి అనగా బుద్ధిచే నిర్మింపబడి నట్టి, సతా = ఉనికి, సర్వేషామ్ = ఎల్బవస్తువుల 

యొక్క అనగా. ఘటము పటము మున్నగు భావ వస్తువులయొక్క_, లేమి అనే అభావ 

పదార్థము యొక్కయు, ఆత్మరూపస్య = తన రూపమునకు, సర్వావస్థాను = ఎల్హయవస్థల 

యందు అనగా కంటికి కానవచ్చుచున్న వ ర్రమానకాలమున భూతకాలమున భవిష్యతా్మ_లమున 

గూడ, దర్శికా = చూపుచున్నడై, ఆస్తి = కలదు. - 
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బాహ్య పపంచమున అదార్థములుండుట వాస్తవము, దానినిబటి బుదిచే కలింప ప ధీ డ్రి అ | న్ జో రం ఒల్లో బడిన వస్తువుల ఉనికిగొణము. కనుక బుద్ధి కల్పిత సత్త జొపచారిక మనబడుచున్న ది. ఉపచార 
మనగా లక్షణ. దానిచే నిర్మింపబడినది పొపచారికము. 

పదార్థములు బాహ్య (ప్రపంచమున ఉన్నను లేకున్నను వానిని ఉన్నట్లు చూపినది 
త్స ‘ యాస త్త, కనుక 'సర్వావస్థాను అనుట సమంజసము, 

య. స న రములందురు. ఈ రెండు విధములగు పదార్థముల 

అర్థములను శోబ్బముచే బోధించుటకు ఉపచారస త్త సహకరించును. జానరూపముగా 
నున్న సత్త జొపచారికస త్ర. ఈ ఉపచారస_త్రయొక్క. స్యరూపము, ఆవశ్యకత, అందులకు 
(పమాణము వప వ శొరమువరకు చూపబడుచున్న ది. 18911 

అవతారిక... జొపచారికస త్రను ఆశయించుట చాల అవసరమని నిరూపించుటకు 
ముందుగా యు క్రమగు దృష్టాంతముతో దాని స్వరూపమును జూపుచున్నాడు. 

లో సృటికాది యథా.ద్రవ్యం భిన్నరూ పై రుపా,శయెః | 
స్వశక్తి యోగాత్సంబన్దం తాదూప్యే ణోపగచ్చతి || 40 

తద్వచ్చబ్లో=.పి సత్తాయామస్యాం పూర్వం వ్యవస్థితః | 
ధర్న్మైరుపై తి సంబనమవిరోధి విరోధిభిః ॥ 41 

సృటికాది = సృటికము మున్నగు, [ద్రవ్యమ్ = వస్తువు, అవిరోధివిరోధిభిః = అవిరుద 
మగునట్టియు, విరుద్ధమగునట్టియు (తెల్లని స్పటికిమునకు మల్లెపూవు మున్నగు తెలని 
వస్తువులు విరోధులుకావు. సృటిక ముయొక్క. రూపమును మరుగు పెటునవి కావు. మంశెన 
పువ్వు మున్నగు ఎరుపు వస్తువులు విరోధులు. అవి సృటికముయొక రూపమును మార్పు చేయగలవని భావము.) కనుకనే. భిన్నరూ'పెః = విలక్షణమగు రూపముకల. ఉపా శయైః౫== 
దగ్గర ఉండెడి వస్తువులతో; స్వశ క్రియో గాత్ = స్వ = తనయొక్క అనగా స టికము 
యొక్క. స్వచ్చత అనెడి శక్తి సంబం ధమువలన; తాదూ ప్యేణ = కాదూప మనెడి! 
సంబన్ధమ్ = సంబంధమును, యథా = ఎట్టు: ఉపగచ్చతి = పొందుచున్న దో, 

తద్వత్ = అప, శబ్దః + అపి = శబ్దముకూడ, అస్యామ్ = ఈ (అనగా బుద్ధిచే) 
క ల్పితమగు; సత్తాయామ్ = స త్తయందు, కొపచారికస త్రయందు, పూర్వమ్ = ముందుగా. వ్యవస్థితః ై ఉన్నదై అనగా జ్ఞానరూపముగానున్న పదార్థముతో  సంబంధముకలదై ; అ ధి విరాధిభిః = అవిరుద్ధ మగు నట్టియు- విరుద్ధ మ గునట్టి యు అనగా బాహ్య |పపంచకమున 
భావరూపమగునట్టి యు అభావరూపముగనున్నట్టియ; ధ ర్మైః = ధర్మములతో, సంబంధమ్ వా వాచ్యవాచక భావమనెడి సంబంధమును. ఊఉ పెతి = పొందుచున్నది. 
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42 |] 
సత్ = అనగా ఉన్నటువంటిది యని యర్థము. ఘటము, పటము మున్నగు 

వానిని బోధించును. సతః భావః = సత్తా, ఉనికి, బుద్ధిలో పదార్థములను భావించుట, 

ఉపచారస త్త. అనగా జ్ఞానరూపమున వస్తువులను గుర్తించుట. 

ఇది నిర్మలమగు స్పటికమువంటిది. సృటికములో దగ్గరనున్న వస్తువులన్నియు 

(పతిఫలించును. తెల్లని వస్తువులు స్పటికముతో కలిసియుండును. అనగా దానికి రూపము 

మారునట్టు చేయక ఐక్యమును బొందియే యుండును. ఎరుపు, నలుపు, పసుపు వస్తువులు 
స్పటిక ముయొక్క తెలుపుతనమును మరుగు పరచును, 

అన్తే ఈ సత్తయు సత్పదార్థములగు ఘటాదులలోను, లేమితోనుగూడ కలిసి 
యుండును. ఎల్ల వస్తువులతోను ఈ సత్త సంబంధించుననెడి భావముతో “అవిరోధి 

విరోధిభిః'' అని చెప్పబడినది. 

శబ్దము ముందుగా బుద్ధి కల్పిత స త్తతోగూడిన పదార్థమునే బోధించును. 

న్ తు? 

ఈ సత చాలా అవసరమైనది. దినిని ఆ శయింపనిచో ““ఘటః'' “అధి 

అను (పయోగము కలుగనేరదు ఘటః అనుటచేతనే సత్త భాసించుటచే మరల అస్తి అనుట 

పునరు క్రమగును. అట్టి ఘటమునకు అభావముతో విరోధముండుటచే “ఘటః నాస్తి” అని 
నిషేధ [పయోగముకూడ అసంగతమేయగును. 

త్నాదూ ప్యేణ అనుచోట అభేదార్ధమున తృతీయావిభ క్తి. 140, ఉ1॥ 

అవతారిక శబ్దములవలన కలిగెడి వ్యవహారమున ఉపచారసత్త (ప్రముఖ 

పాతను వహించియున్నది. అనగా [పధానమగుచున్నది. అట్టుకాకున్న వాడుకలో “ని 

(లేదు అనుటయే పొసగదు అని చెప్పుచు దానికి విరోధి వస్తువులతో సంబంధము కలుగు 
ననెడి ఉ1 వ శ్లోకము యొక్క. అర్థమును వివరించుచున్నాడు. 

శో॥ ఏవజ్బా (పతిషేధ్యేమ (ప్రతిషేధ (ప్రక పయే । 
౧౧ గి 

ఆ శ్రితేషాప చారేణ (పతిషేధః (ప్రవర్తతే ॥ 42 

ఏవం +-చ = ఇట్టుండగా అనగా ఉపచారస త్తకు విరోధి వస్తువులతో గూడ సంబంధము 
కలుగుచుండగా, |పతిషేధ పక్ష ప్రయ = నిషేధము యొక. పసిద్ధికొరకు, ఉపచారేణ = 

కల్పనారూపముచే, అ|శితేషు = గహింపబడిన, (పతి షేధ్యేష = ని షేధింపబడెడి వస్తువుల 

యందు, (పతిషధః = “ని అను నిషేధము, [ప్రవర్తతే = (పవర్తించుచున్నది. 

లోకులు “ఘటోనా స్తి”, (కడవ లేదు) “అ బాహ్మణః' (|బాహ్మణుడు కానివాడు) 

అను రీతిని “ని శోబ్బముచే లేమిని చూపుచున్నారు. ఘటము నిజరూపమున నున్నచో సత్తకు 

లేమి యసంభవము కనుక “ఘటో ని అనుట పొసగదు. కడవ లేనియెడల లేమి సిద్ధమే 

కనుక (ప్రత్యేకించి 'ని అని [ప్రయోగము సరిపడదు. లేని దానిని గురించి *ని అని చెప్ప 
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[43 
నక్కర లెదు గదా: ఈ పద్ధతిని చూచీన లోకమున నీ అనుటకు అవకాశమే లేదు. 
కనుక బాహ్య [పపంచమునగల పదార్థ ములను మనము గు రించి వానిని అనుసరించి న బము లాట 

టి 

లను [పయోగించుట సరికాదు. 

కాబట్టి ఉపచారమునే శరణముగా జూపవలెను. అనగా (ప్రపంచమున ఉనికి 
లేములతో నిమి త్తమక్కరలేకుండ బుద్ధిచే పదార్థమును కల్పించి వ్యవహరింపవలెను. అట్టి 

రు 
పదార్థములు కల్పిత మైయున్న ందున వానికి విరోధి పదార్థములతోను, అవిరోధి పదార్థముల 
తోను గూడ సంబంధము లభించును. కాన అట్టి పదార్థములయొక్క లేమిని తెలుపుటకె 
'ని శబ్దము పయోగార్హమగుచున్నది. అట్టు కాకున్న నిషేధమున కర్ణ మగు పదార్థములే 
లేనందున “ని శబ్దమును [పయోగించుటకు తావే లేకపోయెడిని. Tren 

అవతారిక 42 వ శ్లోకమున విరోధి పదార్థములతో ఉపచారస త్రకు సంబంధ 
మును జూపి దానితోనే ఆవిరోధి పదార్థములకు గూడ సంబంధము య క్రమగుచున్న దని 
చెప్పుచున్నాడు. 

ళో ఆత్మలాభస్య జన్మాఖ్యా సత్తాలభ్యా చ లభ్యతే | 

యది సజ్ఞాయతే కన్యా, దథాసజాయతే కథమ్ ॥ 48 

ఆత్మలాభస్య = స్వరూపము యొక్క పా పికి, జన్మాఖ్యా = జన్మా అను స్పేర్రు, స్వరూప 

పాప్తిని జన్మ అని వ్యవహరింతురని భావము, అట్టి జన్మమునకు మూడు అర్థములు నియ 
తములని చూపుచున్నాడు. 

1. సత్తా = ఉనికి; అనగా ఆ పని చేయువాని స్థితి. కర్తయని భావము. 
2. లభ్యా = పొందబడునది. అనగా కర్మ. లి. లభ్యతే = పొందుట అనగా లాభము. 
1. పొందనట్టి కర్త, 2. పొంచబడు ఆర్థము కర్మ, లి, పొందుట అను క్రియ ఈ 

CR ౮ మూడు పుట్టుట అను కా 

యందురు. జన్మ అనగా వస్తుస్వరూప పా ప్తి. 

వ్, పె అంగ|తయము సత్కార్యవాదమున కుదరదని చెప్పుచున్నాడు. 

సత్ = వస్తువు సత్తే; యది షా అగుచో ; అనగా కారణ వ్యాపారమునకు 
ముందుగూడ కార్యము స్మదూపముగా ఉన్నదేయగుచో, కస్మాత్ = దేనివలన, జాయతే = 
పుట్టుచున్నది ? ఉన్నదానికి జన్మమనునది విరుద్ధముకదా | 

అథ = ఆట్టుగాక, అసత్ = అన తేయగుచో, అనగా కారణ వ్యాపారమునకు 
ముందు వస్తువులేనిదే యగుచో, కథమ్ = ఎటు, జాయతే = పుట్టగలదు 2 లేనిది పుట 
నేరదుకదా ! 

| - 

సత్కార్యవాదమున (స్రత్యయార్థ మగు క ర్రయు, అసత్కార్యవాదమున [పకృ 
త్యర్థము కుదరదని తాత్పర్యము. 

1481 

ర్యము జరుగుటకు అపేక్షితమగుచున్నవని భావము. దీనినే జన్మ 
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అవతారిక. పై శ్చోకార్థమునే దృష్టానముతో నిరూపించుచున్నాడు. 

శో సతో హి గన్సుర్షమనం సతి గమే ప్రవర్తతే | 

రో త్ర గ _న్హృవచ్చేన్నజన్యార్థి నచెత్తద్వన్నజాయతే 11 44 

గన్తుః = వెళ్ళువాడు ; సతః = ఉండగా, గమ్మె = పొందబడునది ; స్థితే = ఉండగా, 

గమనమ్ నడక ; (ప ర lo | లం 
| గ్గు క్రో ర్ EA ON yd 

చెతః (గామం గచ్చుతి. వెళ్ళువాడు చై తుడు. అట్టి కర్త సిద్ధముగానుండవలెను. 

వెళ్ళబడునది [గామము. అది కర్మ. అది సిద్ధముగా నుండవలెను. ఈ రీతిగా కర్తయు 

కర్మయు సిద్ధముగా నుండుటచే ఆ కారక ములముబట్టి గచ్చతి అను (క్రియ జరుగును. దీనిని 

దృష్టానముగా జూపియున్నాడు. దీని సామ్యము ““జాయతే'' అనుచోట లేదు. “అజు_రో 

జాయతే” (మొలక పుట్టుచున్నది.) ఇచట నడకవంటిది జనన క్రియ. [గామము వంటిది 

స్వరూప (పాప్తి, నడచెడి మనుష్యునివంటిది అంకురము. వై తుడు సిద్ద వస్తువు. [గామము 

సిద్ధ వస్తువు. ఈ రెండు సిద్ధముగా నున్నందున గమన కియ జరుగగలదు. [పకృృతమున 

గన్ఫృవత్ = నడచెడి చై|తునివలె, చెక్ = ఉన్నచో, అనగా అంకురము సిద్దముగా 

నున్నచో, జన్మార్థః = జన్మ (పుట్టుట) అను ధాత్యర్థము ; న = లేదు. అనగా ఉపపన్నము 

కాదు, సిద్ధమె కాన పుట్టుట ఎట్టు ? సిద్ధమగు పదార్థమునకు పుట్టుక ఉండదు కదా ! 

కాక తద్వత్ = దానివలె అనగా నడచెడి వానివలె; న-చేత్ = లేనియెడల 
అంకురము లేనిదే యగుచో, గన్త సిద్ధము, అట్టు అంకురము సిద్ధముకాదు. కనుక జన్మను 

బొందవచ్చునని భావము. న 4 జాయతే = పుట్టనరదు. లెని వస్తువు ఎట్టు జనియింపగలదు ? 

గ నృ దృషాన్లము చొప్పున అంకురమున్నదని యంగీకరించిన సిద్దమే కాన నల “లపై od థు 

పుట్టుక జరుగదు. అంకురము గ న్తవలె సిద్ధము కాదనిన లెనిదానికి పుట్టుక యెట్లు ? కాబట్టి 

బాహ్య వస్తువులను ఆధారముగా గై కొనినచో శబ్దములు వాడుకలో సరిపడవు. | 44॥ 

అవతారిక బాహ్య పదార్థముల నాశయించిన “* అజ్కురో జాయతే”? మున్నగు 

కార్డు వ్యవహారము సంగతము కానేరదని చూపి ఉపచారస త్తను ఆ[ళయించిన ఏ విధమగు 

దోషము లేకుండ సరిపడునని చూపుచున్నాడు. 

| ల్లో ఉపచర్య తు కర్తార మభిధాన( పవృ త్తయే | 

పునశ్చకర్మ భావేన తాం్యకియాబ్బు తిద్యాశయామ్ ॥ 45 

శో అథోపచారసత్తె వం విధేయాస్తత లాదయః । 

జన్మనా తు విరోధిత్వాత్ ముఖ్యా సత్తా న విద్యతే ॥ 46 

అభిధాన (పవృత్తయ = శ బములయొక- పయోగముకొరకు, కరారమ్ =కర్తను; 

పునః చ = మరియు, కర్మ = కర్మను, చ = మరియు ; తదాశయామ్ = కర్తృ కర్మలు 
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ఆశయముగాక ల ; తాం-ంం కియామ్ = ట్ర క్రియను, భావేన = బుద్ధిచే ; ఉపచర్య +- 

తు = వివేచనము అనగా భేదము న్నాశయించి, ఉపచారసత్తా = కల్పితమగు పదార్థముల 
యొక్క ఉనికి ; అథ = అంగీకరింపవలెను. 

ఏవమ్ = ఇటైన, తత = ప్రై రీతిని కల్పింపబడిన కర్తయందు, లాదయః = 

లకారము మున్నగునవి, విధేయాః = శాస్త్రముచే విధింపదగినవి. అనగా “అజ్కురో జాయతే”' 
అనుచోట కర్తర్థమున లకారము. జాయతే అను పద్మ్వపయోగము. జాతవాన్ = అని కర్హర్థ 

మున “క్రవతు' [పత్యయము, జన్మ అజ్కురస్య = అనుచోట కర్హర్థమున షష్ట (ప్రత్య 

యము వచ్చును. 

కాక, తత = కల్పితపదార్థమున, లాదయః = లకారాదులు, విధేయాః = విధింప 

దగినవి. కర్హర్థమున [ప్రత్యయము క్రియను కల్పించుటచే (పకృతికి ధాతు సంజ్ఞయు, 

కర్మను కల్పించుటచే కర్మనుగా కర్తనుగా చూపుచు “అజ్కూరః ఆత్మానం లభతే” అను 

వాక్యము, అజ్కూరమ్ అనుచోట క ర్మార్ధమున ద్వితీయ, ఇవి యన్నియు సంపొదింప 

వలెను, 

ముఖ్యా = [ప్రధానమగు ; సత్తా + తువెసత్త ఐన అనగా ఆరోపము న పేక్షింపక 
బాహ్య ప్రపంచమున ఉన్న వస్తువులయొక్క_ ఉనికి మాత్రము, జన్మనా = జన్మతో ; 
విరోధిత్వాత్ = విరోధము కలది యగుటవలన అనగా విరుద్ధమగుటవలన, న విద్యతే = 
ఉండనేరదు. 

కనుక జొపచారిక సత్తనే శాబ్ద వ్యవహారమునకు స్వీకరింపవలయును. ॥4ర5,46॥ 

అవతారిక. బాహ్య స త్తనుబట్టి “అజ్కూురో జాయతే” అను |పయోగము కుద 
రదు, ఆరోపిత స త్తనుబట్టియే కుదురునని [పదర్శించి, '“అజ్కురః అస్తి” (అంకురమున్నది) 
అని జన్మ తరువాతను కలిగెడి అ స్తిత్వము పురస్కరించుకొని యన్న |పయోగము కూడ 
బాహ్య సత్తను బట్టి కుదరదు, ఉపచారస త్తను బట్టియ కుదురునని చూపుచున్నాడు. 

లో ఆత్మానమాత్మనా విభ ద స్తీతి వ్యపదిళ్యతే | 

అ_న్తర్భావాచ్చ తేనాసౌ కర్మణా న సకర్మకః ॥ 47 

A, ఆత్మానమ్ = తన్ను, ఆత్మనా = తనచేత నే, బిిభత్ = ధరించుచున్న (అజ్కురః )= 
అంకురము మున్నగునది, అస్తి + ఇతి = అస్తి అను పదముచే; వ్యపదిళ్యతే = వ్యవహ 
రింపబడుచున్న ది, 

లోకులు అజ్కురః అ స్తీ = (మొలిక ఉన్నది.) ఘటః అస్తి = (కడవ ఉన్నది.) 
అను రీతిని, అస్తి పదమును (పయోగించుచున్నారు. 'అస్తి' అను పదమునకు తన రూప 
మును తానే ధరియించుచున్నది అని యర్థము. తన్ను ధరియించుటలో మరియొక క ర్త లేదని 
చెప్పుటకు “ఆత్మనా” అను పద ముపయుక్షమగుచున్నది. 

గరవల భత చాడాలజడాతాత్యదజ్ఞ్యం. డా క రసో. నారాల cm am 
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ఇచట గూడ 1. ధరియించుట అను కైయ, 2. ధరియించెడి కర్త, కి. ధరి 
యింపబడెడి కర్మ, ఈ మూడును డిండవలెను. కాని ఈ మూడు వేరువేరుగా భాసింపనందున 

బాహ్య పదార్థమును బట్టి పె [ప్రయోగ ముపపన్నము కానేరదు. ఉపచార సత్తను స్వికరిం 

చిన పై వ్యవహారము సంగతము కాగలదు. 

౨. అస్తి అను దానికి తన్ను ధరియించుచున్నదని యర్థము చెప్పిన, (తన్ను) ఆత్మానమ్ 
అను కర్మనుబట్టి “అస్ ధాతువు “గామం గచ్చతి” అనుచోట 'గమ్' ధాతువువలె సకర్మ 
కము కావలెను. ఆది స్వతః అకర్మకమే. అను [పళ్ళకు సమాధానము చెప్పుచున్నాడు. 

అసౌ = ఈ అసధాతువు, ఆన్తర్భావాత్ = ధాత్యర్థమున ఇమిడియున్నందున ; 
తేన = ఆ, కర్మణా = ఆత్మానమ్ అను కర్మచే; సకర్మకః - చ = సకర్మకము 
మాతము; న = కానేరదు. 

తన్ను తనచే ధరియించినవాడు అను ఎల్ట యర్థము ధాతువునకే వాచ్యమగు 
చున్నది. కర్మగానున్న తన్ను అనునది ధాత్వర్ధముకం టె వేరుగాలేదు. కనుక ఆ క ర్మనుబట్టి 

ధాతువునకు సకర్మక త్యము చెప్పరాదు, 

ఎచట ధాత్యర్థము కంటె వేరుగా కర్మ భాసించునో, అచట ఆ కర్మనుబట్టి 
ధాతువు సకర్మకమగును. ఉదా ;.- చె [తః (గ్రామం గచ్చతి. ఇచ్చట [గామము ధాత్వర్థము 

కాదు, 

ఈ యభి|ప్రాయమును భర్తృహరి సాధన సముద్దేశమున 87వ క్లోకముచే చెప్ప 
బోవు చున్నాడు. 

ఈ శ్లోకములో రెండవ భాగము (పసంగవళశమున చూపబడినది. [పకృతార్థము 

గాదు, 4 7/1 

ఆనతౌరిరో___ “అజ్కురో జాయతే” అను [ప్రయోగము బాహ్య వస్తువును సీక 

రించినచో కర్త లేనందున కుదరదని చెప్పి, ఇపుడు ధాత్యర్థము కూడ లేనందున ఆ [పయో 

గము కుదరదని చెప్పుచున్నాడు. 

శ్లో! (ప్రాక్స సత్తాఒభిసం బన్సా న్ముఖ్యాసత్తాకథం భవేత్ ; 
అసం శ్చనా స్తేః కర్తాస్యా, దుపచారస్తు పూర్వవత్ ॥ 48 

గ్ ర 

త్తాఒభీసంబన్ధాత్ = జొపచారిక స త్తయొక్క. సంబంధముకంటె, అనగా అట్టి సత్తతో 
దార్థము సంబంధించుట కంటె, పాక్ = పూర్వము, ముఖ్యా = [పధానమగు, సత్తా = 

హ్య పదార్థముల సత్త, కథమ్ = ఎట్టు, భవేత్ = కలుగును? న్ 

బుద్ధి కల్పితమగు నత్తతో ముందుగ సంబంధించిన తరువాతయే పదార్థములకు 

బాహ్య సత్తతో సంబంధ ము కలుగును. అంతకుమునుపు ముఖ్యమగు సత్త ఉండ నేరదు. 



సంబంధ 

[49 
అష్టే అసన్ + చ = అసత్తు అగు అనగా లేని పదార్థము మాత్రము, అస్తేః = 

“అసి ధాత్యర్థ మునకు, కరా=ాకర్త అనగా ఆశయము, న + స్యాత్ = ఉండనేరదు. 
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పూర్వ్యవత్ = పూర్వము 4క్-46 క్లోకములచే చెప్పినట్టు, ఉఊవచారః -- తు = 
కల్పనామా [తము (సమర్థః) = సమర్థము కాగలదు. అస్తి అను శబ్ద [పయోగమునకు అచట 

కర ఉపపన్నమగుటకు సరిపడి యుండును. 

కాగా జొపచారికమగు స త్రనుబట్టి అస్తి, నాస్తి, జాయతే అను |పయోగములు 

కుదురుచున్నవి. బాహ్య |పపంచమున గల పదార్థముల స్థీతినిబట్టి ఎంత మా్యతము పై 

మూడు [ప్రయోగములు కుదరవు. - 1481 

అభోతౌారి క ___ శబ్ద వ వ సవహార మా|తమున కొపచారిక సత్తయే ఉపయోగించు 

చున్నదనియు, ఆది మహాభాష్యకార సమ్మతమనియు, నిరూపించుచు దాని స్వరూపమును 

వ్యక్తపరచుచున్నాడు. 

శ్లో తస్మాద్భిన్నేషు ధర్మేషు విరోధిష్వవిరోధినీమ్ | 

విరోధి ఖ్యాపనాయెవ శబెనైె స్తెరుపా(శితామ్ ॥ 19 
ర దూల 

శ్లో; అధిన్నకాలామరైేసు భిన్నకాలేష్వవసితామ్ | 
ae) థి ళా 

(్రవృత్తిహేతుం సర్వేషాం శబ్దానామౌవచారికీమ్ ॥ ర్0 

శో॥ ఏతాం సత్తాం పదార్థో హి న కశ్చిదతివర్తతే | 
సా చ సంప్రతి సతాయాః పృథక్భాష్య నిదర్శితా [1 5] 

తస్మాత్ = ఆందువలన అనగా బాహ్య సత్తను బట్టి, “అస్తి, జాయతే, నాస్తి మున్నగు 

(ప్రయోగములు నిర్వహింపబడ నందున, _ భిన్నేషు = విజాతీయములగునట్టియు, కనుకనే, 

విరోధిమ = విరోధకముకల, ధర్మేషు = ధర్మములయందు అనగా అ స్లిత్యము, నా స్తిత్వము 

మున్నగువానియందు, _ఆవిరోధినీమ్ = విరోధి కానట్టియు, _ విరోధిఖ్యాపనాయ + ఏవ = 
విరుద్ధమగు పదార్ధములను చెప్పుటకొరకే; తైః తైః = ఆయా, శబ్దః = శబ్దములచే, 

ఉపా|శికామ్ = ఆశయింపబడినట్టియు, అనగా ముందుగా శబ్దములచే బోధింపబడిన ట్టియు, 

అభిన్నకాలామ్ = భేదములేని అనగా వకాకారమగు కాలము కలిగినట్టియ అనగా ఎల్ట్రకాల 

ముల యందును ఊండునట్టియు, భిన్న కాలేషు = భిన్నమగు కాలము కల, అనగా వేరు వేరు 

కాలములయందుండెడి, అర్థేమ = వ్యక్తులయందు, అవస్థితామ్ = ఉన్నటువంటి ; ; సర్వే 

షామ్ = ఎల్ల ; శద్దానామ్ = శబ్దములయొక ,_, (పవృ శ్రి తి హేతుమ్ = పవృ శక్తికి కారణ 

మగునలట్టి, వీత్రాం = = ఈ రూపముకల, జొపచారికిం = బుద్ధిచే క ల్పింపబడిన, 

సత్తను (ఉనికిని) కళ్చిత్ - పదార్థః = ఏ వస్తువు, న 4 వ్యభిచరతి + హి 

నది కాదు. అనగా దానిని విడిచియుండునది కాదుగదా ! 

సత్రామ్ = 

= వ్యభిచరించు 

లలా లావాను 4 మగా 

క ప క కర్ఞ కనా కకక 

న. 

1 
|. by సు 
| 
/ 
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521] 
ఇట్టి సత్తను స్వీకరించుటలో మహాభాష్యము [పమాణమని చెప్పుచున్నాడు. నో” 

ఆ జౌపచారికమగు సత్త, సంప్రతి సత్తాయాః = సం|ప్రతిస త్తకంటె బాహ్యా 
(ప్రపంచమున కానవచ్చెడి సత్తకంటె; పృథక్ = వేరుగా భాషే = మహాభామరయు. ; 

నిదర్శితా - చ = చూపబడియున్నది. కాగా సై విధముగా కల్పితస త్త భాష్య సమ్మతము. 

అనగా 

““తదస్యా న్యస్కిన్నితి మతుప్” (5-2. -94) అని పాణిని నూ |తించెను. (పథ 

మాంతము కంటె “అస్య' దీనికి ఉన్నది. దినియందనెడి యర్థమున తోకా నుసాదము “మతమతుగు” 

అను తద్ధిత [ప్రత్యయము కలుగునని సూ తార్థము ఉదా : గావః అస్యస న్తి- గోమాన్ బై [తః 

గావః అస్మిన్స ని = గోమాన్ పర్యతః, | సతాం పదార్థో న వ్యభిచరతి (వస్తువు నత్తళు 

విడనాడి యుండదు) అను కారణమువలన సూూతమున అస్తి అనుపదము వ్యర్థమని సొంకిబచి 

“సంపతి సతాయాం యథాస్యాత్ , భూత థవిష్యత్స తొయాం మాభూత గావః 

గావః అస్య భవితారః'” సం|పతినత్త అనగా వ 

మగు ఉనికి, బాహ్యస త్ర 

అసి భాష్యకారుడు పలికెను 

Es 

లె 

త్త అని భావము. బాహ్య [ప్రపంచమున (పత్యక్షముగా వస్తువున్న వచా 

మతుప్ [పవర్తించును. (పస్తుత కాలమున వీనికి గోవులు కలవు. గోమాన్. ఇతనికి యుప 

గోవులుండెడివి. ఇతనికి ఇటుపైని గోవులుండగలవు అనునర్భమున అనగా భూత భవిష్యత _ త్త 
యగుచో మతుప్రాదు అని భాష్యార్ధము. ఇట్టి సత్త ఉపచారస తయనబడును ॥49, 50, గ 1॥ 

అవతారిక. లోకమున రూపముకలిగి భావ పదార్థములుగ పరిగణింపబడు?. ne 
ఘటపటాదులు కలవు. వీనినే సత్సదార్థములందురు. పీనిక్రి వ్యతిరేకముగా లేమియు జొజుడన. 
దానిని అభావమందుగు. భావ పదార్థములను తెలిపెడివి సన్, ఘటః, పకుః మున్న 

కం అరం క శ బ్రములు. అభావమును తెలి పెడిపి ఆఅభావః, గ స్తే, అతీత ః మున్నగు పద కుబుటు. ఈ రొలణు 

విధములగు పదములు విలక్షణములుగా కాన్పించుచున్న లవి. బాగుగ ఆలోచించిచూచిన ఉంటి 

వేదములేదు. శబ్దములు నిజమున పరమార్థసశ్యమగు [బ్రహ్మ పదార్థమును జటోధింప; చూత. 

మాయావళమున కల్పిత ములగు అర్థములనె చెప్పుచున్నవి. కాగా లేని అర్జమునే ఘు ఉట 
శబ్దములు అర్థబోధనకై ఉపయోగింపబడుచున ర్నృవి. అందుచే అభావాది కోబ్బ్దములుకూడ న. 
వాచక శబ్దములవంటివే. కాబట్టి భావబోధకములగు ఘట గవాది శబ్దము లకుబోతె అఖాను 

బోధక శబ్దము లకుగూడ అర్ధముతో సంబంధము చెప్పతగునని వ్యక్త పరచుట తై మలా 
శబ్దములు సంపూర్ణమగు అర్ధమును జోధింపక ఏక దేశమగు అర్థమునే లేని యెర్ధ్రాష 

చున్నవని చె చెప్పుచున్నాడు. 

లో॥ ప్రదేశనై ్యక దేశం వా పరతో వా నిరూపణమ్ | 

విపర్యయ మభావం వా వ్యవహారోఒనువర్రతే i r 

(పదేశస్య = రక భాగమునకు సంబంధించినట్టి ఏకదేశం + వా జు ద్రానితో పీక్ జజ 
భాగమునుగాని, పరతః = ఇతర వస్తువువలన, "నిరూపణం + పు హావ 
విపర్యయం -[ వా = |భమరూపమగు దానినిగాని, అభావం --వాజలేమిన్సగానా - 

[10] 5 
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హారం = శోబ్బములవలన కలిగెడి పరస్పరాభిపాయ (పకటన, అనువ ర్తతే = అనువ ర్తించు 

చున్నది. అనగా అట్టి దానిని బట్టియే శాబ్దవ్యవహారము జరుగుచున్నది. 

1. “ పదేశ సెక దేశంవా” 

నిర్లుణ[బహ్మమేసత్యము. దానికంటె వేరు పదార్థములేదు. ఇదియే పరమ 

సిద్ధానము. అట్టి (బహ్మపదార్థ మును శబ్దము చెప్పజాలదు. కాని మాయా వశమున నిర్గుణ 

[బ్రహ్మము జగదూపమున వివ రమగుచున్నది. అందుచే ఘటాదికము ఆ [బహ్మముయొక్క 

రూపాంతరమే యగుటచేనట్టి ఘటాదికము ఈ శ్లోకమున |పదేశశబ్దముచే బోధింపబడుచున్నది. 

కాబట్టి (బహ్మపదార్థ్ధమున |ప్రదేశమగు అనగా కల్పిత భాగమగు ఘటాదికమునే ఘటళబ్దము 

బోధించును. మరియు ఆ ఘటమునుగూడ గుణ[కియాది సకల ధర్మ సహితముగా బోధింప 

జాలదు. దానిలో ఏక దేశమగుజాతిని వ్యక్తిని బోధించును. నీలాది గుణములను చెప్పజాలదు. 

9. “పరతోవానిరూపణమ్”" 

నిర్గుణమగు బ్రహ్మమే [దవ్యమనబడును. అట్టి (దవ్యమును ఏ శబ్దము జోధింప 

జాలదు దానికి ఘటత్వము గోత్వము మున్నగు జాతాదులతో సంబంధమును కల్పించి 

కల్సితరూపమును బుద్ధిచే భాసింపజేసి అట్టి దానిని శబ్దము బోధించునని చెప్పవలెను. 

ఈ సిద్ధాన్తమునగూడ శబ్దము అర్థమును ఇతరరూపముతోనే బోధించును. దీనిని సంసర్గ 

దర్శన మందురు. 

8. “విపర్యయమ్”” 

జ్ఞానమే సత్యము. అది తప్పు పదార్థములేదు అసి నా సికదార్శనికులలో కొందరు 

భావింతురు. వీరిని ““విజ్ఞానవాదు' లని శాస్త్రజ్ఞులు వ్యవహరింతురు. విజ్ఞాన వాది మతమున 

జ్ఞానముకంటె వేరుగ పదార్థము లేనందున ఘటఘటాదులు వేరుగ ఉన్నవని భావించుట 

భమయే. ఘటాది పదార్థములు లేనివే భాసించుచున్నవని తేలినది. అట్టు భాసించుటయే 

విపర యము విపర్యయమనగా [భ్రమయే. కాగా వీరి మతమున పదార్థములు [భమ విషయములే 

శబ్ద వాచ్యములని తేలినది. 

4. “*అభావం +- వా" 

నా సికులలో “మాధ్యమికు'లని పేరితో కొందరున్నారు. వీరు “సర్వం భాన్యమ్'' 
ఎల్హ్లయు హన్యమని భావింతురు. వీరి మతమున ఘటాది పదార్థములు హన్యములే శాబ్బవ్యవహార 

విషయములగుచున్నవి. 

కాగా ఏ మతమును జూపినను శబ్దము యధార్థ మగు వస్తువును చెప్పజాలదు. 

విచారణచేయకుండగనే ఈ శబ్దము ఈ యర్థమును బోధించునని [గహింపవలసియున్న ది. 

అట్టు భావించుట అతీత, అభావ. నాస్తి మున్నగు పదములకు సమానమే, కాబట్టి భావవస్తు 

బోధక ఘటెగవాది శబ్దములకు అభావ బోధ క శబ్దములకు సంబంధము ఆర్థములతో ఏక 

రూపమే. 1521 
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అనతారితో-- పె యర్థమునె దృష్టానముతో జూపుచున్నాడు. 

ల్థో॥ య థేని యస్య వె గుణ్యా త్చ తాధ్యారోపవానివ । 
జాయతే (స్రవ్యయో ఒర్జభ్య _స్తథె వో ద్రేశజానతిః ॥| ర్లీ 

ఇస్టి్రియ స్య = ఇం|దియము యొక్క అనగా కన్ను చెవి మున్నగు ఇందియముల 
యొక్క, వైగుణ్యాత్ = పోయిన గుణము కలది యగుట వలన అనగా దోషమువలన 
సత్తాధ్యారోపవాన్ + ఇవ = ఉనికి యొక్క ఆ రూపముకలదివలెయున్న , (పత్యయః = 
జ్ఞానము, ఆర్థేభ్యః = విషయములవలన అనగా వస్తువులవలన, యథా = నీ రీతిగా 
జాయతే = కలుగుళున్నదో, తథా + వీవ = అర్ద, ఉద్దేశజా = శబ్బ్దమువలన కలిగెడి, 
మతిః = జ్ఞానము, జాయతే = కలుగుచున్నది. వస్తువు నిజరూపమునగాక కల్పిత రూపము 
తోనే శబ్బమువలన జ్ఞాతమగుచున్నదని భావము. 

కన్ను వస్తువుయొక_ రూపమును [గహించును. కఇం[దియమునకు వఏవదెన 
దోషమున్న, దానివలన [దవ్యరూపము రూపాంతరముగా కానవచ్చును. శంఖము తెలనిది. 
పెత్యము అధికమైన *కామిలి అను దోషము కంటికి కలిగిన శంఖముయొక్క్ల_ తెలుపు 
తనము స్వస్వరూపమున కానరాక పచ్చగ కానవచ్చును. శంఖము పచ్చనిది అనియే జానము 
కలుగును. అర్హు చెవి శబ్దమును [గహించును. దానికి దోషమున్నచో ఇతరునిచే నుచ్చరింప 
బడిన శబ్దము మరియొక శదబ్దమువలె భాసించును. నాలుక దుష్టమగుచో మధుర పదారము 
చేదుగా భాసించును. అర్హ శ బముకూడ విగుణమగు ఇం దియమును బోలి అరమును నిజ 
రూపమునగాక కల్పితమగు రూపాంతరముకల దానినిగా బోధించును. వసువునందులేని 
రూపము నారోపింపగా అట్టి కల్పితరూపముకల అర్థమునే శబ్దము బోధించును. 

ఇం|దియమునకు దోషములేనిచో యథాస్థితమగు రూపమునే ఇంద్రియము |గహి 
యిందును. అందుచే విగుుణమగు ఇందీయము దృష్టాన్త్వముగా జూపబడినది. శబము ఎల్రపుడు 

అల ఖ్ న్ 
య 

అర్ధమును నిజరూపముతో జూపక కల్పితమగు రూపముతోగూడిన దానినే బోధించును. 

ల ఉద్దిశ్యతే = (పతిపాద్యతే యేననః ఉద్దేశః' దేనిచే అర్థమును తెలిసికొనునో 
అనగా తెలిసికొనుటకు సాధ నమైనది శబ్దము, ఉద్దెశాత్ = శోబ్దాత్, జాతాః ఉద్దేశజా = 
శబ్బమువలన కొలిగెడిది. 
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అభతారిక._ ఇం|దియముయొక్ళ. వైగుణ్యము మనకు పత్యక్షముగా కాన 
వచ్చుచున్నది. కాని శబ్దమునకు వై గుణ్యము అనగా దోషము ఎట్టిదో మనకు తెలియదు. దానిని 

వి జ్య జగ చ వ క్ష తెలిసికొనుట యెట్లు ? అను ప్రశ్నకు సమాధానము చెప్పుచున్నాడు. 

లో అకృత్స్న విషయాభాసం శబ్రః (పత్యయమా శిత 
అర్ధమాహాత్మ్య్యరూపేణ స్వరూ పేణాఒనిరూపితమ్ ॥ ర్ 
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స్టే = స్వరూపముచె, అనగా నిజరూపముచే, అనిరూపితమ్ = నిరూపింపబడ 

లో ఇల 
ల్ ఇ లో ఖీ 

నటి యు, అకృత్స ఇ, విషయాభాసమ్ = సంపూర్ణముకాని విషయముకల, (కనుకనె 

ఆ పితమగు) [ప్రత్యయమ్ = జ్ఞానమును, ఆ|శితః = ఆ|కోయించియున్న ది, 

ఘటము, పటము మున్నగు వ్యక్తులను పరిశీలించిన ఆందుకంటికి కానవచ్చెడి 

' ణి లా జ ఒడి క న త ఇ ఇగ 

ఆకారము, దానిని ఆ శయించియున్న ఘటత్వము పటత్వము మున్నగుజాతి, ఎరుపు తెలుపు 

బి (౮ మై ని న అమ ఒర అ 2 

మునుగు రూపము, కదలిక, ఉండుట మున్నగు [కైయ, ఎక త్యము మున్నగుస ౦ఖ్య, 

లా తో లో గా "అశ EMM ఇ క్ష 

క రృత్యము మున్నగు కారకము, పుంస్త్వ్వము మున్నగు లింగము, గంధము పరిమాణము 
nn) ళ్ 

గ్ల 
ల | 

పృథ క్ర రము మున్నగు ఎస్నియో అర్థ ములు గోచరించును. ఇదియు ఘట ద్యర్థముననున్న 

Af. ఒటీ Cady క్స్ 

fo o¥ గా యం. . తమున 8 అ 
మాహాత్మ్యము. ఇల్బ్న అంక యులు కలిగినదే ఆ యర్థము, అట్టి యర్థము స్తు పుటః ను 

ఒక శబము చెప్పజాలదు. వానిని అన్నిటిని చెప్పవలెనన్న సీలు, చలః, ఏకః, కర్తా, 

౬ ' గ్ wa నం యు య య ఉద ఇట్ల 

పుమాన్ అను రితిసి ఎన్నియో శబ్బములను నుపయోగింపవలెను. అ్రె ఏ శబ్దమును చూచినను 

జ్ డ్ ల్ ఖో వళ “క వ ra 

ఆ వ్యక్తికి సంబంధించియున్న గుణము లన్నిటిని చెప్పుట సంభవింపదు. అర్థమును ముందుగ 

న ఇ లో 4 "జ "ఈ ఈ Wd జో 

బుద్ధితో భావించి దానికి అనుగుణమగు శబ్బమునుచూచి _పయోగింపవలెను. బుద్ధిచె అర్థకల్చ్పన 

లేని బాసస్ ఉన్నట్లు భావించియే జరుగును. అందుకు మూలకారణము మాయ. అందుచే 
0 క్ష ) 

విచారించిచూచిన ఎల్ల యర్థ ములు ఇట్టివేయని భావించియే శబ్ద్యప్రయోగము జరుగుచున్నది. 

న 2 క కంచు. అప చ “x 

ఇదియే శబముయొక దోషము. ఆ దోషముచే శబ్దము అర్థమును సంపూర్ణరూప ముతో 

లి ని య లి జామి న < 

చూపలేదు. సంపూర్ణార మున బో ధింపలక పొవుటయి శబ్దవై గుణము. 

కాబటి భావరూపములగు అర్థములను బోధించు ఘట పటాది శబ్బములకు “అతీత, 
యలు 

“అభావ* మున్నగు అభావ బో ధక శబ్దములకు అర్భముతో సంబంధముకలుగుట ఏకి రూపమే. 

కాబ్బవ్యవహార మంతయు యథార్థ విషయము కాదు. 154 

అనతారిక. మాయాసంబంధము విడనాడి శుద్ధమగు పరమాత్మ స్వరూపమును 

ఆకలించియున్న జీవన్ముక్తులకు కలిగెడి శాబ్దవ్యవహారము యథార్థ విషయక మే యగును. 
ం eee బీ 

కాబట్టి వారల ఉపదేశమువలన మనకు కూడ కలిగెడి శాబ్బవ్యవహారము సత్యరూప మే కాన 

పును. ఆటితరి శబము అసంపూర్ణ మగు ఆర్థమునే బోదించును. కాన భావజోధక శబ్దములు 
ఉట అ 

అతీత, అభావ మున్నగు శబ్దములు అర్థ సంబంధ విషయమై ఏకరూపములే అని నిర్ధారణ 

ఎటు పొసగును ౩? ఆను (పశ్నకు సమాధానము చెప్పుచున్నాడు. 
రా 

గ్ 

శ్లో॥ రూపణ వ్యపదేశాభ్యాం లౌకికే వర్త్మని స్థితౌ | 
ne) 

జానం (పత్యభిలాపం చ సమానా బాలపణితి ॥ ర్ 

జః 6 

రూపణ వ్యపదేశాభ్యామ్ = బుద్ధిచే అర్థమును నిరూపించుటచే, అట్టి యర్థమును శబ్ద్బముచే 

వ్యవహరించుటచేతను, లౌకికే = లోక వ్యవహారమునకు సంబంధించియున్న, వర్మని = 

మార్గమున, అనగా ఒకే మార్గాన, స్థితౌ = ఉన్నటువంటి, బాలపణ్జితౌ = ఆత్మత త్రము 
౧ 

లాం లై 

నముదేశము 
56 ] 
తెలియనివాడు, ఆ త_త్త్యమును తెలిసికొన్న వాడు వీరిరువురు, జ్ఞానం -- [పతి = ఇతరుల 
అభ్మిపాయమును గుర్తించి బుద్ధితో అర్థమును నిర్మించుట గూర్చి అభిలాపం + చ = దానిని 
శబ్దముచే అనువదించుట గూర్చియు, సమానా = సములే, వారిరువురకు లోక 
తారతమ్యములేదని భావము. 
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బ్య, ల్ అడ అజం ఆటీ 
మవ హారమ్నును 

ఇచట బా లశబ్దము చంటివాడు అనునర్థమును బోధింపదు. పరమాత్మత తత్త్వము 
ఎరుగక శరీ రేం దియాదులకు బద్దుడెయన్న వ్య క్రిని బాలశ బము బోధించును. అళ్రై పండిత 
శబ్దము గూడ తర్కావ్యాకరణాది శాస్త్రముల నభ్యసించిన వ్యక్తిని బోధింపదు. చి త్తశుద్ధి 
కలిగి _శవణమననాదులచే మాయాసంబంధమును విడనాడి నిర్గుణ పర|బహ్మమును సాకాత్క 
రించుకొన్నను (పారబ్ధ్బకర్మవశమున దేహమును విడనాడక యున్న బీవన్ము క్తుని బోధించును. 

అట్టివానిని స్థిత పజ్ఞుడందురు. 

బాలుడు పండితుడు కూడ లోకవ్యవహారము నడపుటలో సమానులే. ఇతరుల 
యభిప్రాయమును గుర్తించి దానికి అనుగుణమగు అర్థమును బుద్ధిచే నిరూపించుట, అనగా 
కల్పించుట, దానికి అనుగుణమగు శబ్దమును పయోగించుట ఈ రెండుకూడ ఇరువురకు 
సమానమే. తత్త్వవే త్రయ '“బహ్మసత్యం ; జగన్మిథ్యి' అని గుర్తించినను ఆ దృష్షితో 
లోకమున సంచరింపడు. అస్మదాదులవలెనే మాట్లాడును. స్నానపానాదులు చేయను. | 

తత్త్యవే త్తయొక్క_ శాబ్బవ్యవహారము కూడ యధార్ధవిషయకము కాదు. అదియు 
అస్మదాది వ్యవహారము వంటిదే. కాబట్టి శబ్దము అసంపూర్ణమగు అర్థమునే బోధించుననుట 
యు క్రమే, 

1551 

అవతారిక వ్యవహారదశయందు బాలుడు, పండితుడు సమానమైనవారే యని 
ర్ల్ వ శ్లోకమున చెప్పబడినది. కాని పండితునకు కలిగిన జ్ఞానము స్వచ్చమని పెద్దలు చెప్పు. 

Od దీ ఉల్నో 
న దురు. అతనికి గూడ (పతివస్తువు తెలియబడియుండనందున దానితో గూడిన జ్ఞానమే పండితు 

నిది. అట్టితరి ఆయన జ్ఞానము స్వచ్చమైనది అనుట ఎట్టు పొసగును? అను (ప్రశ్నకు 
సమాధానము చెప్పుచున్నాడు. 

శో సర్వార్థరూసతా శుద్ది? జ్ఞానస్య నిరుపా(శ్రయా ] 

తతోఒప్యస్య సరాంజద్ది మేక (పాహురరూపికామ్ il 56 

A. జ్ఞానస్య = జ్ఞానమునకు, నిరుపా్రయా == ఆ్మశయమును ఆపేకింపని అనగా ఇం[దియ 
సంబంధమును అ పేక్షింపకయన్న, సర్వార్థరూపతా = ఎల్ల యరధ్ధములరూపము కలిగి 
యుండుట, శుద్ధి = నైర్మల్యము, పరిశు భత. 

(పతివ్య క్రికి ఇం|దియ సంబంధమువలన జ్ఞానము కలుగుచున్నది. అందుచే 
ఇం[దియ దోషమువలన ఆ జ్ఞానముగూడ దోషసహితము కాగలదు. అస్మదాదులకు కలిగడిది 
ఇట్టి జ్ఞానమే, అట్టుగాక ఇం|దియ సంబంధమును అ పేక్షింపకుండగనే పండితునకు జ్ఞానము 
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కలుగును, అది ఎల్లయర్థములకు సంబ-ధించియుండును. అదియే జ్ఞానముయొక్క- పారి 
య 

శుద్ధ్యము. అస్మదాదులకు పరిమితమగు వస్తువులకు సంబంధించిన జ్ఞానమే కలుగును. 

వాక్యపదీయము 

B. ఏకే = కొందరు త_త్త్యవేత్తలు, అస్య = ఈ జ్ఞానమునకు, తతః -- అపీ = దానికంచె 

గూడను అనగా ఇందియ సంబంధము లేకుండగనే కలిగెడి జ్ఞానమునకు గల పారిశుద్ధ్యము 

కంటె గూడ, ఆరూపికామ్ = రూపసంబంధములెని అనగా విషయసంబంధము లేనందున 

లోకవ్యవహారమునకు సంబంధింపనట్టి, కనుకనే, పరామ్ = ఉత్తమమగు, శుద్ధిమ్ = శుద్ధిని, 

విషయసంబంధములేని జ్ఞానము (పళాంతము. ఆనందరూపము. స్యపర|పకాశము. 

(గాహ్యగా హకములతో సంబంధములేనిది. అదియే పర|బహ్మ రూపము. 

పండితునకు ఇం దియసంబంధ ములేక జ్ఞానము కలుగును. బాలునకు ఇం[దియముల 

సంబంధము లేనియెడల జ్ఞానము కలుగనేరదు. 

మరియు విషయములతో కలసియున్న జ్ఞానమే బాలునకు కలుగును. విషయముల 

సంపర్క-ములేక కేవల జ్ఞానము పండితునకు కలుగును. ఆ జ్ఞానము [బహ్మరూపము. 

త త్తే త వ్యవహారదశయందు అస్మదాదులవలె వ్యవహరించినను, ఆయన ఈ 

పపంచక ముతో సంబంధములేని (బహ్మజ్ఞానము కలవాడే. ఆ జ్ఞానము శద్ధము. 1561 

అవతారిక జ్ఞానము స్వతః పవితమైనది. అట్టి స్థితిలో దానికి అశుద్ధి ఎట్టు ? 
లు 

అను (ప్రశ్నకు సమాధానము చెప్పుచున్నాడు. 

శో, ఉపపవోహి జ్ఞానస్య బాహ్యాకారానుపాతితా | 
ae) ne) 

కాలుష్యమివ త(త్రాస్య సంసగ్ల వ్యతిభేదజమ్ Il గ్ 

జానస = జ్ఞానమునకు, బాహ్యాకారానుపాతితా = బాహ్య ప్రపంచమున గల వస్తువుల ననుస 

A ప న నముయుక,* నె రృలమునకు రించుట ; ఉపప్పవః +- హి = ఉప్మదవము కదా! అనగా జ్ఞానము గ్రా వైర్మల్య 

భంగము కలిగించును కదా ! 

తత = బాహ్యవస్తువునందు, సంస = సంబంధము కలుగగా, అస్య = ఈ 

జ్ఞానమునకు, వ్యతిభేద జమ్ = అభేదమువలన కలిగెడి, కాలుష్యమ్ = కాలుష్యము, ఇవ = 
ల్ 

కలిగినట్టుండును. 

స్వచ్చమగు జ్ఞానమునకు జాహ్యవస్తువుతో సంపర్కము కలుగగా ఆ వస్తువు 
నట్ట అుజాటా 

జానమునందు (పతిబించించును. అందుచే ఆ రెండు వీకరూపముగనే కాన్సించును, ఈ కార 

అము వలన జ్ఞానమునకు స్వచ్చత యుండనేరదు. విషయసంబంధము తొలగిన జ్ఞానము 

నందు అశుద్ధి కానరాదు 
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స్వతః జ్ఞానము నిర్మలమే. పరిశుద్ధమె. విషయసంబంధమున్నను మలినమైనది 
ఖీ 

వలె కాన్పించును. ఈ యభ్మిపాయము కారికలో “ఇవి శబ్దము వ్య క్త్రపరచుచున్నది. ॥57॥ 

అవతారిక వ్యవహారదళలో జ్ఞానమునకువలె విషయమునకు గూడ అశ్ధి 
కలుగునని చెప్పుచున్నాడు. 

శో యథాచ జ్ఞాన మూలేఖా దళుద్దా వ్యవతిష్టతే | 

తథా పా_శయవానర్థః స్వరూపాద్వి(ప్రకృష్యతే ॥ గి 

జ్ఞానమ్ కా జ్ఞానము, యథా కా ఏ రితిగ, ఆలేథాత్ = విషయసంపర్క_. వశమున, అశుద్ధౌ = 
అశుద్ధియందు అనగా పారిశుద్ధ్యము లేకపోవుటయందు, వ్యవతిష్టతే = ఉన్నదో, తథా = అర్హ, 
అర్థః -- చ= ఘటము, పటము మున్నగు ఆర్థముగూడ, ఉపా శ్రయవాన్ = జాతిగుణము 
కియ మున్న గువానియొక, సంబంధము కలదై, స్వరూపాత్ = నిజరూపమునుండి, విప 
కృష్యతే = వ్యవహితమగుచున్నది, అనగా దూరమగుచున్నది. 

ఘటము మున్న గుపదార్థములు జాతి మున్నగు ఉపాధులతో కలిసియే లోక వ్యవ 
హారమునకు శబ్రముచే టోధింపబడుటకు అర్హ ములగుచున్న వి. అట్టుకాకున్న అవి శబ్రవాచ్య 

ములు కానేరవు. వ్యవహారమునకు సమర్థములుగూడ కానేరవు. జాతి, గుణము మున్నగునవి 
సంబంధింపకుండుటయే ఘటాదుల నిజస్వరూపము. అదియే శుద్ధరూపము. జాత్యాదులు 
కలియుటవలన ఘటముయొక్క_. రూపము కలుషితమగుచున్నది. కాగా వ్యవహారద శ 
యంతయు పదార్థముల పారిశుద్ధ్యమును గుర్తింపకయే జరుగుచున్నదని తేలుచున్నది. ఇందు 
57వ క్లోకముచే జూపబడిన జ్ఞానము యొక. కాలుష్యము దృష్టాంతముగా జూపబడి నది.॥ర5రి॥ 

అవతారిక. పై చూపబడిన అర్థమును పకృతమున సమన్యయించుచున్నాడు. 

శ్గో॥ ఎవమర్లస్య శబిస్య జానస్య చ విపర్యయే | ౧ థి ళ్ వ 

భావాభావావఖేదేన వ్యవహారానుపాతినౌ i 59 

ఏవమ్ = ఈ పకారముగా అనగా 57, 558వ శ్లోకములలో చెప్పిన పకారముగా, అర్థస్యకా 

ఘటము పటము మున్నగు ఆర్థమునకు, శోబ్దస్య = అర్ధమును బోధించెడి శబ్దమునకు, 
జ్ఞానస్య -- చ = అవి విషయముగాకల జ్ఞానమునకును, విపర్యయే = వ్యత్యాసము అనగా 
నిజరూపము కలుషితమై రూపాంతరము (జాతే) = కలుగగా, కనుకనే భావా౬భావౌ = భావ 
పదార్థము అభావపదార్థము రెండుగూడ, అభేదేన = భేదములేక పోవుటచే అనగా సామ్యము 
కలవి యగుటచే వ్యవహారానుపాతినౌ = లోకవ్యవహారమును అనుసరించియే యున్నవి. 

ఘటము మున్నగు వస్తువులు స్వతః శుద్ధములే. కాని జాతి మున్నగు ధర్మముల 
సంపర్క-మున అవి కలుషితములగుచున్న వి. ఆ ధర్మములు లేనిదే వస్తువులు వ్యవహారము 
నకు గాని, శబ్దముచె టోధింపబడుటకు గాని యోగ్యములు కానేరవు. అట్టి ధర్మములతో 
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గూడిన యర్థములను జోధించెడి శబ్దములు సూడ శుద్ధములు కానేరవ. 

విషయసంబంధమున శుద్ధిని విడిచియున్నది. 

పై రీతిని అర్థము శబ్దము జ్ఞానము ఈ మూడును స్వతః స్వచ్చములై నను ఇతర 

సంబం ధవశమున అస్వచ్చములగుచున్న వని తేలినది. 

లోకమున ఘటము పటము మున్నగునవి భావపదార్భములనియు, అభావమనునది 

వానికంటె వేరు పదార్థమనియు వాడుక గలదు. తార్కికులు గూడ [దవ్యగుణకర్మ సామాన్య 

విశేష సమవాయములనెడివి ఆరు భావపదార్థమలనియు, ఆభావమనునది మరియొక విధమగు 

పదార్థమనియు విభజించియున్నారు. 

కాని భావపదార్థము, ఆభావపదార్థము రెండు పీకరూపములే యనవచ్చును. రెంటికి 

ఒక విచితమగు సామ్యము కలదు. శుద్ధమగు ఘటాది వస్తువు వ్యవహారమునకు గాని శబ్ద 

మువే బోధింపబడుటకుగాని అర్హము కానేరదని పలుమారులు చెప్పబడినది. జాతి మొదలగు 

ఇతర ధర్మములను పురస్క-రించుకొనియే వస్తువులకు వ్యవహారము, శబవాచ్యత్యము కలు 

గును, ఆభావము గూడ అట్టిదే. అభావము అనినంత మాత్రమున మనకు జ్ఞానము కలుగదు. 

వ్యవహారము కూడ జరుగదు. అభావమునకు అనగా లేమికి ముందుగా ఘటాదులను చేర్చి 

'ఘటముయొక్క- అభావము”, “పటముయొక్క. లేమి" అను రీతిని చెప్పిన ఆది తెలియబడును. 

అనగా |ప్రతియోగియగు పదార్థములేనిదే ఆభావము వ్యవహారోపయోగి కానేరదు. 

ఈ రీతిగా ఘటము మున్నగు భావవస్తువులు జాతి మున్నగు ఇతర ధర్మముల 

సాహాయ్యమును తీసికొనియే లోకవ్యవహారమునకు కారణములగుచున్న వి. అభావము కూడ 

ఘటము మున్నగు ఇతరవస్తువులను సాహాయ్యముగా గై కొనియే వ్యవహారవిషయమగు 

చున్నది. రెంటికి పరా పేక్షయున్నందున రండు ఏకరూపములే యనవచ్చును. ఇతరా పేక 

లేనిదే భావవస్తువుగాని అభావముగాని వ్యవహారగోచరము కానేరదుగదా. 1591 

అధతారి క భావపదార్థముకం టె వేరుగా అభావమనెడి పదార్థ మున్నదని తలంచి 

వ్యవహారదశలో రెండు పరాపేక్షములగుటచే నవి భిన్నములు కానెరవని ఇంతవరకు జూపి 

యున్నాడు. 

కాని భావపదార్థము ఒక్కొ-టియే నిలిచెడిది. దానికంటె వేరుగా అభావపదార్థము 

సంభవింపదు. అది యుండుటకు తావులేదని ఇపుడు చెప్పుచున్నాడు. 

శో నాజఒభావో జాయతే భావో నైతి భా వో౬నుపాఖ్యతామ్ | 

ఏక స్మాదాత్మనోఒనన్యా భావాఒఫఖొావె ఏక ల్చితె” i G0 

A. అభావః = అభావము అనగా పధ్యంసాభావము, భావః = భావమూలకమై అనగా భావ 

వస్తువు కారణముగా గలదై, న- జాయతే = జన్మింపనెరదు. ఘటము, పటము మున్నగు 

భావవస్తువులను ఉపమర్దనముచేయగా అనగా వానిని పగులకొట్టిన "దానిని (పధ్వంసాభావ 
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మందురు. భావవస్తువుల నాశనమువలన ధ్వంస జన్మించునని తార్కికులు తలంతురు. కాగా 

పధ్యంసాభావము భావవస్తునాశ మూలకమని భావింతురు. 

అభావము అనునవి పరస్పరము విరుద్ధములై నవి కదా! 

పదకాండము 

కాని అట్టు తలంపరాదు. భావము 

అట్టె ఘటము, పటము మున్నగు భావవస్తువులు [పాగభావముయొక్కు నాశనము 

వలన జన్మించునని వారు తలంతురు. అదియు పొసగదు. భావః = భావపదార్థము, అనుపాఖ్య 

తామ్ = అసత్ అను బుద్ధి విషయత్వమును అనగా అభావరూపమును, న - ఏతి = పొంద 

లేదు. అనగా తనకు కారణమునుగా గైకొనజాలదు. [పాగభావమును రుద్దించ గా భావము పుట్ట 

నేరదని భావము. కాన భావపదార్థోపమర్గమఃచే ధ్వంస పుట్టును అస్లు [పాగభావోప మర్దనము 

వలన ఘటాది భావవస్తువు జన్మించును అనుట సమంజసము కాదు. 

౨. వకస్కాత్ == అద్వితీయమగు, ఆశ్మనః = పరమాత్మకంటె, అనన్యా = విభిన్న ములు 

కాని అనగా వేరుగాలేని, భావా౭భానౌ = భావము ఆభావము అను రెండు, కల్పిత = వికల్సిత 

ములే, అనగా కల్పనా మూలకములే. 

పర|బహ్మము ఒక్క-టియే పరమార్థ సత్యము. పరమార్థ నిత్యము. అది ఎన్నడు 

వ్యవహార విషయము కానేరదు. కాని పర|బహ్మము నాగ్రోయించియున్న ఆవిద్యనుబట్టి ఆ 

పర బహ్మము వ్యవహారదళలో నానారూపములను దాల్చినట్లు అస్మడాదులకు గోచరించును. 

ఆ పర|బహ్మమే తన శ_క్తివిశేషము అగు కాలముయొక్క మహిమచే కాలభేదమును గూడ 
అనుసరించును. అస్మదాదులకు ఘటపటాదులు (పత్యక్షమగు అవస్థనుబట్టి ఘటపటాదులు 

భావరూపములనియు, అస్మదాదుల ఇంద్రియములకు గోచరించని వాని పూర్వా వస్థ [పాగభావ 

మనియు, అస్మదాదుల దృష్టికి గోచరించని వాని యుత్తరావస్థ (పధ్యంసాభావమనియ 

(ప్రాజ్ఞాలు గుర్రించుచున్నారు. ఘటపటాది వస్తుశాతమంత యు (బహ్మముయొక్క- వివరమే 

కదా ! 160! 

పై యర్థమునే చూపుచున్నాడు. 

యథాభావముపా.శిత్య తదాభావోఒనుగమ్యుతే | 

తథాఒభావమువా శీత్య త ద్భావోఒస్యను గమ్యతే 11 61 

యథా = ఎట్టు, భావమ్ = భావమునకు, ఉపా శిత్య = ఆ|శయించి, తదభావః = దానియొక్క 

అభావము, అనుగమ్యుతే = అనుసరింపబడుచున్నదో, తథా = అరే, అభావమ్ = అభావమును 

ఉపా(శిత్య = ఆ|శయించి, తద్భావః ఇ దానియొక్క భావము, అపి = కూడ, అనుగమ్యతే = 

అనుసరింపబడును, 161i 

అవతారిరో థావపదార్థ ముల సంస్కారము సుతరాం నివర్తింపగా అభావ 

మనెడి పదార్థము నిలబడియుండును. అభావమనునది ఎల్లశక్షులు లేనిది. కారణభేదముచే 
భావము, అభావము అనునవి రెండు పదార్థములు స్యతం|తములై. భాసించుచునే యున్నవి - 
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అవి సతంములే. ఇట్లుండగా భావసదార్థము, అభావము అనునవి రెండుకూడ కల్పితములే 

సత్యములు కానేరవు అనుట పొసగదు, అను పూ ర్వపక్షమునకు సమాధానము అనగా 

సత్యార్యవాద మునగాని, అసతా్కా ర్యవాదమునగాని పదార్థములకు కార్యకారణ భావము 

పొసగదు కనుక దెషతదర్శనములు నిలుచునని కానందున అదై ఇతశా స్ర్రము చొప్పున వివ ర్త 

వాదమే శరణమని సమాధానము చెప్పుచున్నాడు. 

శ్థో॥ అభావస్యానుపాఖ్యత్వాత్మా-రణం న పసాధకమ్ । 

సోపాఖ్యస్య తు భానస్య కారణం కిం కరిష్యతి i 62 

A. ముందుగ అసత్కార్యవాదమున కార్యకారణ భావము కుదురదని చెప్పుచున్నాడు, 

అభావస్య = లేమి, అనుపాఖ్యత్యాత్ = సత్ (ఉన్నది) అను బుద్ధికి గోచరము 

కానందున, కారణమ్ = మట్టి మున్నగు కారణము, నా [పసాధకమ్ = కార్యజనక ము 

కానేరదు, 

ఒక వస్తువువలన మరియొక వస్తువు జనియించును. లేమినుండి ఏ వస్తువు పుట్ట 

నేరదు. కారణ వ్యాపారమునకు ముందు కార్యము లేదనెడివారి మతము చొప్పున ఘటము 

మున్నగునవి అంతకుముందు లేవని చెప్పవలెను. అట్టితరి లేమి ఒక కార్యమును కలిగింపదు. 

కనుక మన్ను కారణము, కడవ కార్యమని చెప్పదగదు, లేమినుండియు కార్యము పుట్టగఅదని 

అంగీకరించిన ఆవు కొమ్ములనుండియు పాలు పుట్టవలెను. ఇసుకనుండియు నూనె ఉద్భవింప 

వలెను. 

3. సత్యార్యవాదమున గూడ అనగా కారణ వ్యాపారమునకు ముందు కార్యము సూక్ష్మ 

రూపమున ఉన్నదియే అనెడివారి మతమున గూడ కార్యకారణ భావము సిద్ధింపదని చెప్పు 

చున్నాడు. 

సోపాఖ్యస్య = సత్ (ఉన్నది) అనెడి బుద్దికి విషయమగు, భావస్య = పదార్థము 

యొక్క, (స్వీకారే) తు = స్వీకారపక్షము నందై.తే, అనగా సత్కార్యవాదమున అయితే, 

కారణమ్ ౫ మట్టి మున్నగు కారణము, కిం కరిష్యతి = ఏమి చేయగలదు ? 

కార్యముగా తలంపబడెడి ఘటాదికము స తేయగుచో మరల కారణము నిరుప 

యుక్తమే కదా! లేని వస్తువును రూపొందించుటకు కదా కారణమ పేక్నితమగుచున్న ది. ఆ 
అవశాఖటీ 

వస్తువు సత్తే అనగా సిద్ధమేయగుచో కారణా పేక్ష లేదు. 

కనుక ఏ పక్షమునను కార్యకారణ భావము కుదరదు. కనుక అద్వ్వైతళాస్త్రమునే 
సేవింపవలెను. అపుడు శబ్దము వద్ధ _బహ్మపదార్థమును చెప్పజాలనందున కల్పితమగు అర్థ 

మునే బోధించుచున్నదని తప్పక అంగీకరింపవలయును కాబట్టి భావటోధకములుగా భావింప 

బడెడి ఘటపటాదులను చెప్పెడి శబ్దములు, లేమిని బోధించెడి అతీత, ఆభావము అను శబ్ద 

ములు రెండుకూడ సమానములే. 1162 ॥ 
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పదకాండము 

అభతారిశ_ కనుక [పాగభావము, (పధ్వంసాభావము అనునవి వేరుగాళేవు, 
అవియ భావపదార్థము కూడ పర|బహ్మముయొక. అవిద్యామూలకములగు అవస్థా భేదములే 
అని చెప్పుచున్నాడు. 

లో తస్మాత్సర్వమభావోవా భావోవాసర్వమిష్యతే | 

నత్వవస్థాన్తరం కిజ్బో దేకస్మాత్సత్యత; స్టితమ్ [1 63 

తస్మాత్ = అందువలన అనగా ఆభావమునుండి భావముగాని, భావమునుండి అభావముగాని 

పుట్టుట సంభవింపనందున, సర్వమ్ = అంతయు అనగా పర బహ్మముకంటె అతిరి క్తమగు 

ఎల్ల పపంచకము, అభావః  వా= పరమార్థము కానేరదనియే, ఇష్యతే = అం గీకరింపబడు 

చున్నది. సర్వమ్ = |పపంచకమంతయు, భావః  వా= భావరూపమనిమే, (ఇష్యతే) = 

అంగీకరింపబడుచున్న డి. పర|బహ్మము స|దూపము కనుక దాని వివ ర్రమగు [పపంచకము 

గూడ సత్తి. అనగా [బహ్మస త్తను బట్టి _పపంచకమునందు గూడ సత్తయే భాసించును. 
బ్రహ్మ సత్తకంటె వేరుగ సత్త లేదు. కాన అభావమనునది మా(తము వేరుగా లేదు. 

3. ఆ యంశమునే జూపుచున్నాడు. 

ఏకస్మాత్ = అద్వితీయమగు, సత్యతః = సత్యమగు పర|బహ్మముకంటె, 

స్థితమ్ = ఉన్నటువంటి, అవస్థాన్తరమ్ = మరియొక అవస్థ, న + తు-! కిజ్బోత్ = ఏమియు 

లేదు. 11681 

అవతారిక అద్వితీయమగు పర్య బహ్మమే పరమార్థ సత్యము. అది జ్ఞాన 

రూపము, దానికి అవిద్యావశమున బహుభావము ఏర్పడినది. దాని మూలమున దర్శన వికల్ప 

ములు ఏర్పడినవి. కాన వానియందు పెద్దలు అభిమానము వహించి సత్యపదార్థ మును దూరము 

చేయరాదు. అభిమానము మా[తము దురా[గహ మూలకమే అని చెప్పుచున్నాడు. 

శ్లో॥ తస్మాన్నాఒభావమిచ్చ న్తియే లోకే భావవాదినః । 

అభావవాదినో వాపి నభావం త_త్త్యలక్షణమ్ 11 6d 

A. తస్మాత్ = అందువలన అనగా పర్మబహ్మమే సత్యము, ఇతరము కల్పితమని చెప్పుట 

వలన, లోకే = లోకమునందు యే = ఎవరు, భావవాదినః = పర|బహ్మమే సత్యమని 

నమ్మినవారో (తే) = అట్టి మహర్షులు, అభావమ్ = అభావమును, నగా ఇచ్చన్తీ = అంగీక 

రింపరు. ఘటాది పదార్థములకు ఆవిర్భావము జన్మము, తిరోభావము నాశము. అంతకు 

వేరుగా జన్మనాశములు లేవు. పదార్థముయొక్క. పూర్వావస్థ పాగభావము. దాని ఉత్తరావస్థ 

ధ్వంసము. ఎట్టనగా - ఘటమునకు మట్టిరూపముగా నుండుట ఘట [పాగభావము. ఘటము 

నకు కపాలావస్థ ధ్యంసము. పరమార్థ సత్యము (బహ్మమె అను నమ్మిక కల మహర్షులు 

భావపదార్భము కంచె వేరుగ అభావమును నంగీకరింపరు. 
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3, యే +- ఆపి = ఎవరు, అభావవాదినః - వా = అభావవాదులే అనగా “'సర్వం శూన్యం 

జగత్” ఎల్హజగము శూన్య మయని భావింతురో వారు “త త్త్వలక్షణమ్” = సత్యస్వరూప 

మగు భావమ్ = భావశ బ్ద వాచ్యుమగు పర నూత్మను, న -- ఇచ్చి = అంగీకరింపరు ఎల్టి 

(ప్రపంచము శూన్యరూపమే. దానికంటె వేరుగా భావపదార్థము లేదని చార్వాకాదులు విశ్వ 

సింతురు. 

కొట్టి దర్శనభేదములు అవిద్యామూలక ములే వ్యవ హారమున మా|తము ఎల్లరు ఎల్ల 

వాదముల అభి పాయములను గహించియే యున్నారు. 1641 

(an 

[ప్రపంచమున కానబడు భేదమంతటికిని కారణమేమియుండును ? అను |పళ్నకు సమాధానము 
చెప్పుచున్నాడు. 

అనతారిక--- పై రీతిని అభావములేదని నిశ్చయింపబడినది. కాని అట్టి స్థితిలో 

శో అద్వయేచై వ సర్వస్మిన్ స్వభావాదేక లక్షణే | 

పరికల్చేషు మర్యాదా విచిత్రైవోపలభ్య లే i 65 

సర్వస్మేన్ = ఎల్ల పపంచకము, స్వభావాత్ = స్యభావమువలన, ఏక లక్షణ = ఏకరూపమగు 

నట్టి, అద్యయే -- చ - ఏవ = అదింతీయమే యగునట్టి పర|బహ్మమయమై యుండగా. 

పరికల్చేషు = వికల్పములయందు, మర్యాదా = వ్యవస్థ, విచిత్రా + ఏవ == అనేకరూపము 

కలదై, ఉపలభ్యతే = చూడబడుచున్నది. 

పర, బహ్మమున స్వగతభేదముగాని, సజాతీయభేదముగాని, విజాతీయభేదముగాని 

లేదు. |[పపంచకమంతయు అట్టి నిర్గణ పర్మబహ్మకం టె వేరుగాలేదు, అటై నను అనాదియగు 

మాయ ఆ పర బహ్మమునందుండుటచే దానివలన బహుభావమును [బ్రహ్మ పొందినట్టు 

కాన్సించును. దానివలన ఎన్నియో విచితములగు పదార్థములు విలక్షణములుగా గోచరించును. 

అందుచే ఘటాదికమగు భావపదార్థము అభావముగూడ అవిద్యాదళలో కానవచ్చుచున్నవి.॥65॥ 

అవతారిక రూపము లెనట్టియు వ్యవహారమున కతీతమగునట్టి పర|బహ్మము 
నందు ఘటపటాది భావపదార్థము, అభావము కూడ మాయానళమున నెట్టు భావించును ? 
అను (పళ్నకు సమాధానము చెప్పుచున్నాడు, 

శో చత సో౭పి యథా౬వస్థా నిరుపాఖ్యే (పకల్సితాః । 

ఏవం ద్వెవిధ్యమ ప్యేతద్భావాఒభా వవ్యపా(శ్రయమ్ 1 66 

నిరుపాఖ్యే = రూపరహితమగు అభావమునందు, చత|సః = నాలుగు విధములగు, అవస్థా - 
ఆపి = అవస్థలు కూడ, అనగా |పాగభావము, (పధ్వంసాభావము, అన్యోన్యాభావము. పి 

అత్యంతాభావము అనెడి నాల్లు అవస్థలు. యథా = ఏ రీతిగా (ప్రకల్పితాః = నైయాయికులచే 

కలి,ంపబడినవో, 

న 
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ఏవమ్ = ఈ రీతిగానే, భావా౭.భావవ్యపా! శయమ్ = భావము అభావము, అనే 

అర్థములు ఆశయముగాగల, ఏతద్ -- ద్వయమ్ 4 అపి = ఈ జంటయు (కల్పితమ్) = 

పర|బహ్మమునందు కల్పింపబడినది, 

అభావము నాల్లు విధములసి తార్కికులు పలుకుదురు. అభావమనగా లేమి దానికి 

చాతుర్విధ్య మెట్టు ? ఆని [ప్రశ్నించిన వస్తుతః ఏమియులేదు. వానివ 

కల్పన చేయబడినదని వారు చెప్పుదురు 

అర్హై పర|బహ్మ మునందు అనంతళ క్తి సహితమగు మాయవలన ఈ భావపదార్థము, 

అభావపదార్థము గూడ కల్పితము కావచ్చును. సర్వశక్తి హన్యమగు అభావమునకే నాల్లు 

అవస్థలను కల్పింపగా, సర్వళ క్రి సమన్విత మగు పర|బహ్మమునందు అవస్థాభేదము కల్పిం 

చుటలో నాశ్చర్య మేమి యున్నది | 

“చత సోహిి' అను పాఠాంతరము కలదు. 11661 

అవతారిక యథార్థ ముగ చూచిన భావము, అభావముగూడ నిజరూపమును 

జూపజాలవు. అనగా విచారించి చూచిన ఆవి నిలుచునవి కానేరవని చెప్పుచున్నాడు. 

శో అవిరోదీ విరోధీవా సన్న సన్వాపి తత్త్వతః | 

(కమవా నక మోవాపి నాజఒభావ ఉపపద్యతే i 66 

(ఇ 

అభావః = అభావము అనగా లేమి, అవిరోదీ = భావపదార్థముతో విరోధములేనిది అనగా 

ఘటము మున్నగు వస్తువునకు సహకరించునది. న - కానేరదు. భావపదార్థ ము పుట్టుటకుగాని 

ఉండుటకుగాని అభావము సహకరింపనేరదని భావము. విరోధీ -- వా = విరోధించునది, 

న - కానేరదు. అభావము భావపదార్థ మును పాడుచేయనెరదని భావము. 

అభ్రై, తత్త్వతః = నిజరూపమున, అభావము, సన్ = స,దూపమైనది అనగా ఉనికి 

కల వస్తువు కానేరదని భావము. అనన్ - వా + అపి = అస దూపమైనదియు, న = కానే 

రదు. అభావమనునది విరుద్దమైనందున భావరూపము కానేరదు. అభావమనునవి స్వతః 

లేమియేగాన దానికి వేరుగ అస త్త్యముండనేరదు. 

అమే అభావము, |క్రమవాన్ = |కమముకలది, న = కానేరదు. భావపదార్థమునకే 

[క్రమము సంభవించును. ఆక్రమో - వా = |కమములేనిది, న = కానేరదు. అ|కమమనగా 

యొగపద్యము. అది ఇతర వస్తుసాపేక్షఘు. అభావము వస్తురూపము కానందున అక్రమము 
కూడ సంభవింపదు. 

కాగా పె రీతిని చూచిన అభావమము న- ఉపపద్యతే = ఉపపన్నము కాదు. 

యు క్తికి సరిపడదు. కాగా అభావమనునది లేదని చెప్పనగును. 
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వస్తువులతో విరోధించునదిగాని, విరోధింపనిదిగాని స్వభావముచే నుండనేరదు. అత్తే స్వరూప 
మును బట్టి, సత్తుగాని అసత్తుగాని కానేరదు. మధ్యమావస్థయందే అనగా వర్తమానకాలముననే 
వస్తువు కానవచ్చుచున్నందున దానికి |కమముగాని అకమముగాని కలుగ నేరదు. 1661 

యభిపాయమునే జూపుచున్నాడు. పై 

శో॥ అవిరోధీ వా విరోధీ వా సన్నసన్వాపియు_క్తితః | 
క్రమవాన్మక్రమోవాపి నాభావ ఉపపద్యతే | 67 

అభావః = అభావము, యు క్రితః = యు క్రివలన, ఆవిరోధీ = ఇతర వస్తువులతో విరోధింప 
నిది యనిగాని, విరోధి +- వా = విరోధించునదియనిగాని, సన్ -- న|దూపమనిగాని, అనన్ + 
వా -- అపి = అస|దూపమనిగాని, |[కశువాన్ = E మముకలది యనిగాని, అ[కమః + వా? 
అపి = [క్రమములేనిది యనిగాని న + ఉపపద్యతే = య కము కానేరదు. 

అభావము ఇట్టిదియని నిర్ధారణ చేయలేమని భావము, 167 

పూనా యూనివర్సిటీలో శ్రీ కె. వి. అభ్యంకర మహాశయుడు |పకటించిన 
వాక్యపదీయమున (క్రింది మరియొక క్లోకము కానవచ్చుచున్న ది. 

అవిరోధీ విరోధీ వా సన్నసన్నపి తత్త్వతః । 
(కమవాన(క్రమోవాపి తేన భావో న విద్యతే I 68 

కాని హేలారాజు వేరు శ్లోకమును చూపకయే 66వ శ్లోకమునకే అవత రణములోను వ్యాఖ్యా 
నములోను పై క్ఞోకార్థమును చూపియున్నాడు. ఈ భావమును అభ్యంకర పండితుడు వ్య క్ర 
పరచి యున్నాడు. 168 

భూతభవిష్యద్యర్తమాన రూపమున కాలము భిన్న ముగానున్న దై. పదార్థము 
లన్నింటికి భేదమును కలిగించుచున్నదని చెప్పుచున్నారు. కాని అదియు పారమారికము 

థి 
కానేరదని చెప్పుచున్నాడు. 

శ్లో అభా వేత్రిషుకాలేషు భేదేష్వస్యాస్తి సంభవః । 

తస్మిన్నసతి భా వేసి త్రెకాల్యం నావతిష్ట తే I 69 

A. తిమకాలేమ = (తికాల నిమిత్తమగు, భేదస్య = భేదమునకు, అసతి = అసత్తు అగు, 
తస్మిన్ + అభావే = ఆ అభావమునందు, సంభవః = సంభవము అనగా ఒప్పుదల, న + 

రూపవంతమగు మటము మున్నగు వస్తువులకు వర్తమానత్యవ్యవహారము కలు 
గును. అభావమునకు రూపము లేనందున అచట వ ర్రమానమనెడి కాలభేదము కలుగదు. వర 
మానత్వము కలదాని కే భూతము, భవిష్యము అను వ్యవహారము కలుగును. కనుక అభావము 
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నకు భూతత్వము, భవిష్య త్త్వము కూడ కలుగనేరదు,. కాగా అభావో౭ స్తీ (లమియున్నది) 

అభావోఒభూత్ = (లేమి ఉండెడిది) అభావో భవిష్యతి (లేమి కలుగగలదు) అను రీతిని 

కాల్బతయ సంబంధము అభావమునకు కలుగనేరదు. కాబట్టి కాలభేదమును పురస్క-రించు 
కొని అభావమునకు భేదము సిద్ధింపదు. 

B. భావే + అపి = భావపదార్థమునందు గూడ, త్రైకాల్యమ్ = (తీకాలముల వలన కలిగెడి 

ధర్మము, న + అవతిష్టతే = కలుగనేరదు. 

అభావమునకే గాక భావపదార్థమునకు గూడ కాల తయముచే కల్పిత మగు భేదము 

చెప్పనలవి కాదు. ఘటము మున్నగు వస్తువునకు వర్తమాన దశయందే స్థితి కలుగును. దానికి 

పూర్వపర భాగములు లేనందున కాల్యతయ వ్యవహారము కలుగదు. వస్తువుయొక్క పూర్వా 

వస్థ, పరావస్థ అనునవి ఘటరూపములే. కనుక వస్తువు ఏకరూపమె యగును. అవస్థలు వేరు 

అగుచో వస్తువునకు నానాత్వమె లభించును. కనుక భావ వస్తువునకు గూడ కాలమువలన 

కలిగెడి భేదము సిద్ధింపదు. కనుక భావాభావములు చెప్పనలవి కాదు. 11691 

అవతారిక భావః, అభావః అను పదములకు వ్యుత్స త్తిజూపిన భావాభావములు 

నిర్ణయించి చూపవచ్చును. భవతీతి (పుట్టునది) భావః. అప్రే ఉనికి కలది భావః (భావము) 

అని చెప్పవచ్చును. న + భావః = అభావః (భావము కానిది). ఉనికి లేనిది అభావము అని 

నిర్వచనము చెప్పవచ్చును. కాగా భావాభావములు చెప్పనలవి కావని ఎట్టు చెప్పనగును ? 

అను |పశ్నకు సమాధానము చెప్పుచున్నాడు. 

శో, ఆత్మత త్వపరిత్యాగః పరతో నోపపద్య తే | 
య? 0 

ఆత్మత_త్త్వం తు సరతః స్వతో వా నోపకల్పతే 11 70 

ఆత్మత తృ పరిత్యాగః = వస్తువుయొక్క స్వరూపమును విడచుట, పరతః = ఇతర వస్తువు 

వలన, న - ఉపపద్యతే = కుదురదు. 

ఘటము మున్నగు వస్తువులకు కారణసామ[గి వలన నాశము లభింపదు. ఆ 

వస్తువు సదూపము కదా ః సత్తునకు నాశమెట్టు ? కాబట్టి భావము కానిది అభావము అని 

నిర్యచనము సరిపడదు. 

ఆత్క్మత తంతు = వస్తువుయొక్క_ స్వరూపమైతే, పరతః = ఇతర వస్తువువలన 
గాని, స్వతః = తనవలన గాని, న ఉపకల్పతే = సిద్ధింపనేరదు. 

పుట్టునది, ఉనికి కలది, భావము అని నిర్వచనము సరిపడదు. పుట్టుక అనగా 

లేనిది ఇపుడు కనిపించుచున్నదని యర్థము. రూపములేని దానికి కారణసామ।గిచే ఉత్ప త్తిని 

ఆంగీకరించిన నాశమునకు రూపము కల్పించినట్టు అగును. అట్టితరి అదియు లేమియేయగును. 

దానికి మరియొక రూపము కల్పింపవలెను. వస్తువు అభావమునుండియే జన్మింపనక్క_ర లేదు. 

స్వతః వస్తువుకదా : స్వతః వస్తు వేయగుటచే దానికి ఇతర సంబంధము అనవసరమేయగును. 
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కాబట్టి భావాఖావముల నిర్వచనము సరిపడదు. nTOn 

అబతారికో.. భావాభావములు రెండు వేరు పదార్థములు కాకపోవచ్చును, రెండు 
కలసి ఒకే త త్త్యము కావచ్చును అను ఆశ్నేపమునకు సమాధానము చెప్పుచున్నాడు. 

శ్లా॥ త_క్త్వ్వే విరోధో, నానాత్వే ఉపకారో న కశ్చన । 
త_త్తాన్యత్వపరిత్యా గే వ్యవహారో నివర్తతే “7 71 

తత్తే = ఒకటియే త _త్ర్యమను పక్షమున, విరోధః = విరోధము వాటిల్డును. భావాభావములు 
రెండును చీకటి వెలుతురువటె విరుద్ధములు కదా! 

నానాత్వే = భావాభావములకు భేదమంగీకరించిన, కశ్చన = ఏమియు, ఉపకారః= 
ఉపకారము, న= జరుగదు. రెంటికి పరస్పరాపేక్ష్ష. లేనందున ఉపకార్యోపకారక భావ 
ముండదు. 

తత్త్వాన్యత్వ పరిత్యాగ = భావాభావములకు ఏకత్వపక్షమును, నానాత్య పక్షమును 
విడనాడిన, అనగా ఆ రెంటికి అభేదమునుగాని భేదమునుగాని అంగీకరింపనియెడల, వ్యవ 
హారః = వ్యవహారము, నివర్తతే = మరలిపోయెడిని రెండు పక్షములుకాక మూడవ పక్షము 
లేనందున లోకుల వ్యవహారమే విరుద్ధము కావలెను. 

కాబట్టి భావాభావముల నిర్వచనము సుశకము కానందున బుద్ధి కల్పితమగు పదా 
ర్థములను బట్టియు లోకవ్యవహారము కలుగుచున్నదని అంగీకరింపవలెను. Tin 

అవతొరిక_ |పపంచమంతయు ఇట్టిదేయగుచో పరమార్థ సత్యమగునది యేది? 
అను (ప్రశ్నకు సమాధానము చెప్పుచున్నాడు. 

శో॥ యత్ర ద్రష్టా చ దృశ్యం చ దర్శనం చ వికల్పితమ్ , 
తన ్యవార్థస్య సత్యత్వం (శితాస్త్రయ్య న్లవేదినః Il 72 

[తయ్య న్తవేదినః = ఉపనిషదముల తత్త్యమును గుర్తించినవారు, యతజ ఏ యర్థమున, 
ద్రష్టా - చ = చూచువాడు అకగా జీవుడు, దృశ్యుంశాచ = చూడబడెడి వస్తువు, దర్శనం -- చ = చూచుట, చేయుట మున్నగు క్రియలు, వానివలన కలిగెడి (పయో జనము, వికల్పితమ్ = 
ఆరోపింపబడినదో, తస్య = అట్టి అనగా ఉపనిషత్తులలో (పసిద్ధమగు, ఆర్థస్య - ఏవ = 
ఆర్థమున కే అనగా జ్ఞానరూపమగు నిర్గుణ [బహ్మమునకే, సత్యత్వమ్ = సత్యత్యమును, 
(శితాః = ఆశ్రయించియున్నారు. 

ణః [బ్రహ్మమె పరమార్థ సత్యమనియు, దానియందు మాయావళమున జీవభావవు భోగ్య వస్తు 
వులు, వ్యాపారములు, వానిఫలములు కల్పింపబడినవని అద్వైత వేదాంతులు విశ్వసింతురు. 

తికొలములయండు ఏకఠరూపమగు జ్ఞానరూపము ఆనందరూపమునగు నిరుణ 
0 
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బిగ్, యజుస్సు, సామ అను మూడు వేదములకు “(తయి” అని పేరు. [తయి 
యొక్క అంతము, చివరిభాగము తయ్యంతము. అనగా ఉపనిషత్తు, దాని తత్త్యము నెరింగిన 

వారు ““తయ్య న్తవేదినః'' కాక అంతమనగా నిశ్చయము, దానిని గుర్తించినవారు అని 

యర్థము. | '/2॥ 

అనతారిర అట్టి పర|బహ్మమే సత్యపదార్థము. జగమంతయు మాయా 
కార్యము అనగా మాయావశమున [(బహ్మమే జగత్తుగా వివర్తమగుచున్న ది. కాగా అసత్య 

మగు పదార్థమును బట్టియే ఎల్ప శాబ్బవ్యవహారము జరుగుచున్నది. దాని మూలముననే భేదము 
భాసించుచున్నది అని బోధించుచున్నాడు. 

శ్లో సామాన్యం వా విశేషం వా యస్మ్కాదాహుర్వి శేషవక్ । 

శదాసస్మాదసత్యేషు భేదేషేవ వ్యవస్తితాః i 78 దా థి 

యస్మాత్ = ఏ కారణమువలన, శద్దాః డా శబ్దములు, సామాన్యం + వా= సామాన్యముగా 

కాన్పించెడి యర్థమునుగాని విశేషం -- వా=విశేషముగా కాన్సించెడి యర్థమునుగాని, 
విశషవత్ = విశేషమున కర్షమైన దానినిగానే, ఆహుః = చెప్పుచున్నవో, తస్మాత్ = ఆ 
కారణమువలన, అనత్యేషు = యథార్రముకాని, భేదేషు = భేదములయందే, వ్యవస్థితాః = చూప 
బడిన సంబంధము క లవిగానగుచున్న వి. 

సత్ (ఉనికిగలది) జ్ఞేయమ్ (తెలుసుకొనదగినది) |పమేయమ్ (విషయము) 
మున్నగు పదములు సామాన్యముగా అనగా సర్వసాధారణముగానుండు అర్థ ములను బోధించు 
నని లోకము గుర్తించుచున్నది. కాని ఆ శబ్దములుగూడ విశేషార్థమునే బోధించుచున్న వి. 
“సత్” అనునది హన్యముకానిది యను విశేషమును, జయమ్ అనునది తెలియబడని దానికంటె 
విలక్షణమెనదని విశేషమును బోధించుచునే యున్నవి. ఘటః, పటః మున్నగు పదములు విశే 
షార్గ వాచకములని లోకులు గుర్తింతురు. అవి ఇంకను విశషార్ల్హమగు నల్దని కడవ, తెల్లని 
కడవ, కెల్టని పంచ అను రీతిని బోధించుచునే యున్నవి. 

కాబట్టి శబ్దములు వవహారదళలో అసత్యములగు భేదములనే బోధించుచున్న వి, జ 

భేదములేని సత్యమగు [బహ్మపదార్లమును ఎన్నడు బోధింపజాలవు. 178 థి 

అవతారిక... ఇంతవరకు రూపములేని అభావమునుద్దేశించి కావా౭ భావములకు 

గల విరోధమును (పదర్శించి ఇపుడు వై శేషికమతము చొప్పున “అభావ మనెడి సప్తమ 
పదారమును గురించి ముచ్చటించుచున్నాడు. 

థి 

శో నాఒభావస్య సద్భావే భావస్యాత్మా (ప్రహీయతే ; 

నవా౭.భావస్య నాస్తిత్వే భావస్యాత్మా (పసూయతే il 74 

భావస్య = వస్తువుయొక్క-, ఆత్మా = స్వరూపము, అభావస్య = అభావము యొక్క. అనగా 
[11] 
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[పధ్వంసాభావము యొక్క, సద్భా వే = ఉనికి విష యమై అనగా (పధ్యంసాభానము సిద్ధించు 

టకై, నశ (పహీయతే = నింపు. వస్తువు నశించుటవలననే (పధ్యంసాభావము కలుగుననెడి 

నియమము లేదు. 

అభ్రి, అభావస్య = అభావమునకు అనగా |పాగభావమునకు, నా స్తిత్వే = లేమి 

కలుగగా, భావస్య = వస్తువుయొక్క_, ఆత్మా = స్వరూపము. న న -+ [పసూ సూయతే = పుట్టదు. 

పాగభావము నశించిన తరువాత వస్తువు జనియించుననెడి నియమము లేదు. 

వస్తునాశమువలన పధ్యంసాభావము జనియించును. [పాగభావము నశించుట 

వలన వస్తువు జనియించునని చెప్పరాదు. వానికి పై రీతిని కార్యకారణ భావము లేదు. భావము 

కంచె అభావము అనునది వేరు పదార్థమే. కనుక ( 60 వ శ్లోకమున చూపబడిన వికల్పములకు 

తావు లేదు. ఇది కణాదముని రచియించిన వై శేషిక తర్శముయొక్క నిర్ణయము. వారు 
అభావమును పెద్దదిగా జేసి శాస్త్రమును 'పెంపొందించినారు. నవ్యతార్కికుల బీవితమంతయు 

అభావపదార్థముపై ఆధారపడియున్న ది. n7T4&n 

అవతారిక పై యర్థముననే యు క్రమగు దృష్టాంతమును జూపుచున్నాడు. 

శ్లో న శాబలేయస్యా స్తితం బాహులేయస్య బాధకమ్ । 
న శాబలేయో నా ప్రీతి కొ హులేయః? (పకల్ప్యతే 1; 75 

శాబలేయము, బాహులేయము అను రెండు గోవ్యక్తులున్న వి. అవిపరస్పరా పేక్ష లేక వేరు 

వేరుగా ఉత్పన్నమైనవే. ఇట్టి స్థితిలో శాబలేయస్య = శాబలేయము యొక్క, అ స్తిత్వమ్ = 
ఉనికి, బాహులేయస్య = బాహులేయమునకు, న + బాధకమ్ = నిరోధకము కాదు. శాబ 
లేయ ముండగనే బాహులేయము కూడ ఉండగలదు. శాబలేయము నశించుట బాహులేయ స్థితికి 

సంబంధించునది కాదు. అబ్రె ఘటవ్య క్రి యుండుట ప్రధ్యంసకు బాధకము గాదు, ఘటవ్య క్త 
యుండగనే (పధ్వంస యుండవచ్చును. ఆ రెండు స్యతం|తమగు పదార్థములు. వానికి 

పరస్పరా పేక లేదు. 

అవే, శాబలేయః = శాబలేయుడు, న + అస్తి + ఇతి కా లేడు అని అనగా ఆయన 
యొక్క లేమివలన బాహులేయః =బాహులేయుడు, న + _(పకల్ప్యతే== =పుట్టడు, శాబలేయుడు 
నించుటవలన బాహులేయుడు పుట్టవలెనని నియమము సరిపడదు. అర్హై [పాగభావము నిం 

చుట వలన ఘటము మున్నగు వస్తువు పుట్టుననుట అయుక్తము. |ప్రాగభావము ఘటము 
స్వతంత పదార్థ ములు. 17d 

అవతారిక... భావపదార్థముకం టె వేరుగ అభావమనెడి పదార్థమును అంగీకరింప 
వలెననెడి వై శేషిక మతమును 72 78 వ క్లోకములచే జూపి యథార్థ మాలోచించిన నట్టు 
స్వీకరింపరాదని దానిని దూషించుచున్నాడు. 

నముదేశము 153 పదకాండము 
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శో॥ అభావోయది వస్తుస్యా త(తేయం స్యాద్విచారణా | 
a2) జని అవు 

తతశ్చ తదభావేఒపి సా్యా'్వ్వచార్యమిదం పునః ॥ 76 

EA బీ. అభావః = అభాపము, స్తు = వస్తురూపమైనది, స్యాత్ +- యది = అయిన ఎడల, 
త|త = అభావ విషయమున, ఇయ మ్ = ఈ, విచారణా = విచారణ, స్యాత్ = కలుగును 

ఆరు భావపదార్థములకంటె వేరుగా అభావమును స్వీకరింపవాదు. అభావము స్వీక 
రించిన కొంత (పశ్నింపవలసి యున్నది అభావముండగా దాని (పక్కన భావముండనేరదు. 

ఆఅభావము లేనిఎడల భావముండుననుటయు పొనగదు. అవి రెండు పరస్పరము విరుద్ధములు 

కదా: కాని ఆభావముండి అది నశింపగా భావము కలుగునని మాత్రము తారిిాాకులు 

చెప్పుదురు. 

B, తతశ్చ = అభావమనునది వ వస్తురూపమగుచో, తదభావెే ఆ అపి = దానియొక్క అభావము 

నందు గూడ, పునః = మరల, ఇదమ్ = ఈ యంశము, విచార్యమ్ = విచారింపదగినది, 

స్యాత్ = రాగలదు, 

అభావము వస్తురూపమగుచో దానియందు గూడ మరియుక అభావమును స్వీకరింప 
వలెను. దానికి గూడ సన్నిధానమువలన భావముండనేరదు. దానికి సాన్నిధ్యము లేనిఎడల 
భావమునకు ఉనికి యుండదని చెప్పవచ్చును. ఆ రెండవ యభావము గూడ వస్తువేయగుచో 
నచటను పై విచారణయ కలుగును. ఇట్టు ఎంత కల్పించినను అన వస సంభవించును. ॥76॥ 

అనతా చిత్ర భావపదార్థముల స్వరూపము చెడుటయే అభావమనెడి వారి యఖి 
[ప్రాయమును దూ షించుచున్నాడు. 

శో అవ స్తుతత్వాదతీతం యద్వ్యవహారస్య గోచరమ్ । 

తత్ర వస్తుగతో భేదో న నిర్వచనమర్హతి ॥ 77 

అవస్తుతత్వాత్ = అభావము వస్తురూపము కానందున, వ్యవహారస్య = లోకవ్యవహారమునకు, 
గోదరమ్ = గోచరత్వము అనగా ఆందుబాటును, అతీతమ్ = ఆతి కమించిన, యత్ =వఏ 
అభావమో, త|త = అట్టి వస్తువుకాని అభావమునందు, వస్తుగ తః = వస్తువునకు ధర్మమగు, 

భేదః = భేదము అనగా నానాత్వము, నిర్వచనమ్ = నిర్వచనము గూర్చి అనగా లక్షణము 

దెల్సి నిర్ణయించుటిను గురించి, నశ అర్హతి = తగదు. 

అభావము వస్తురూపము కానందున నది లోకుల వ్యవహారమునకు తగదు. అట్టి 
స్థితిలో దానికి భేదమును అనగా 1. పాగభావము. 2. |పధ్యంసాభావము. తి. అన్యోన్యా 
భావము. 4. అత్యంతాభావము అను రీతిని అభావము నాలుగు విధములు అను భేదమును 
జూపి వానికి లక్షణములు నిర్వచించుట అయుక్తము, [దవ్యము వస్తురూపముకాన దానిని 
9 విధములుగా విభజింపవచ్చును. భేదము వస్తువునకు చెందియుండును అభావము వస్తు 
రూపము కానందున దానికి లక్షణముచెప్పుట, దానిని విభజించుట పొసగదు. 1/౯1 



వాక్యోప దీయము 164 సంబంధ 
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అవతారిక. ఇంతకుముందు చూపియున్న కార్యకారణ భావ ముపపన్నము 

కాదనెడి భావమును స్పష్టప పరచుచు వైయాకరణ మతమున వివ ర్తవావమును సిద్ధానముగ 

జూపుచున్నాడు. 

శో అపదేఒర్థ పదన్యాసః కారణస్య న విద్యతే | 

అథ చ (పాగసద్భావః కారణే సతి దృశ్యతే ॥ | 

A. అపదే = స్థానముకాని, అర్ధ = అర్థమునందు, అనగా లేనియర్ధమునందు, కారణస్య == 

కారణమునకు, పదన్యాసః = వ్యవహారము, న + విద్యతే = కలుగనేరదు. 

కారణమువ లన కార్యము కిలుగునని లోకులు విశ్వసింతురు. అందు రెండు వాద 

ములు కలవు, 1. కారణము (పవ ర్తింపక మునుపు కార్యము లేదు కారణబలమువలన 

ఇంతకుముందు లేని కార్యము జనియించును. దీనిని అసత్కార్య వాదమందురు. వీరిమతమున 

ఉత్పత్తికి ముందు వస్తువు లేనందున నట్టిదానిని అపదమందురు. అనగా వస్తురూపమున కాక 

హన్యరూపముగానున్న దానికి ఇది కారణమని చెప్పుట ఎట్టు ? కనుక అసత్కార్యవాదమున 

కారణమునకు కార్యమునకు సంబంధము కుదురునది కాదు. 

౨. కారణ వ్యాపారమునకు ముందుగూడ కార్యము సూక్షముగానుండును. అదియే 

కారణ బలమువలన జనియించినట్టగ పడును దీనిని సత్కార్యవాదమందురు. వీరి మతమున 

కార్యము సిద్ధమెకాన దానినిగూర్చి మరల కారణవ్యాపార మక్క-రలేదు. వారి మతమునగూడ 

ఉత్పత్తికి పూర్వము కార్యము అపదమేయగును. లేనిదానికి కదా కారణా పేక్ష కలుగును. 

కనుక వీరి మతమున గూడ కార్యకారణ భావ ముపపన్నము కానేరదు. 

౨ అథ చ= అలై నను, కారణే = ఏదో విలక్షణమగు కారణము, సతి = ఉండగా, (పాగ 
సద్భావః = ఇంతకుముందు లెనియట్టి వస్తువు, దృశ్యతే = (ప్రత్యక్షముగా జూడబడుచున్నది. 

pte 
రీతిని వస్తువులకు కార్యకారణ భావము సత్యా ర్యవాదమున, అసత్కార్యవాద 

మున గూడ కుదరకున్నను ఏదో చెప్పుటకు శ క్యముకాని కారణమువలన ఇంతకుమునుపు 

కానరాని వస్తువు కానవ చ్చుచునే యున్నది. అట్టు జరుగుటనే వివ రమందురు. _(బహ్మపదార్థమె 

మాయా సహకారమున ఈ జగ|దూపమున వివ ర్రమగుచున్న ద నని అద్ర్వైతశాస్త్రము యొక్క 

సిద్ధాన మిచట చూపబడినది. అది తప్ప మరియొకగతి లేదని భావము. 781 

అవతారిక. మధ్యకాలమున వస్తువు కంటికి కానవచ్చుచున్న ది. ఆ వస్తువునకు 
పూర్వావస్థ పాగభావమనియు, ఉ త్తరావస్థ ధ్యంసయనియు వ్యవహరింపబడుచున్నది. అంత 
మాతాన అది శూన్యరూపము కాదు. ఆ యవస్థయ యందున్న పదార్థమునకు మన్ను మున్నగు 
నవి కారణము కానగును. కాగా 77వ కోకముచే కార్యకారణ భావము పొాసగదనుట ఎట్టు ? 
పొసగును అను (ప్రశ్నకు సమాధానము చెప్పుచున్నాడు. 

స ముధ్దేశము 165 పద కొండము 
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శో కాలస్య ప్రాగవ నైతి వస్వా(శితమిదం పునః । 

ప్రాగవ సెైతి నహేా బాత ద్వయమస్య స్వవస్తుని 11 19 

ఇదమ్ = ఇది అనగా వస్తువు జనియింపక మునుపున్న రూపము, _ కాలస్య = కాలమునకు 

సంబంధించిన, పాక్ -- అవస్థా = పూర్వకాలమునందున్న అవస్థ అనగా రూపాంతరము, 

ఇతి = అనుట, వస్త్యా|శితం -- పునః = వస్తువు నాశయించి యున్నది కదా! 

1. [పాక్ =ాపూర్వకాలమున, 2, అవస్థా = రూపాంతరము, ఇతి = అనెడి, 

ఏతత్ = క్ర, ద్వయమ్ = రెండును, అవస్తుని = వస్తువు కానిదానియందు, న- అస్తి శ 

హి = ఉండనేరదు కదా ! 

స్మదూపమగు పదార్థ మునకు (పాగవస్థ అనగా పూర్వమునం దునికి అనుటయు, 

అర్టే ఉత్తరావస్థ అనగా ఉ త్తరకాలమునందుండుట అనియు సంభవించును. 

అభావము వస్తురూపము కాదు. కనుక దానికి [పాక్ అని యనుట, అవస్థ 
అనుటయు రెండుకూడ లభింపవు. '“కాతస్య (పాగవస్థా” అని పాఠాంతరము. || 79॥ 

అవతారిక అభావమనునది అస త్తే. కనుకనే అది రూపరహితము. కనుక 
అది శబ్దముచే బోధింపబడునది కాదని చెప్పుచున్నాడు. 

బ్లో! నచోర్ద్వ మస్తినాస్తీతి వచనాయాఒనిబన్దనమ్ । 
అలం స్యాదపదనస్థాన మేతద్వాచః (పచక్షతే Il 80 

అనిబన్ధనమ్ = ఉపలబ్దముకాని, ఏతత్ = ఈ అభావము, ఊర్థ్వమ్ = వస్తువు నశించినతరువాత 

అస్తి=కలదుు న-!- అస్తి =లేదు, ఇతి = అని, వచనాయడా చెప్పుటకు, న- చ= 

లేదు, అనగా ఉపయోగింపదు. 

ఉపలబ్దమగు అనగా రూపముకల వస్తువు ఉన్నది, లేదు ఆను శబ్దముచే చెప్పుటకు 

వీలుపడును. అభావమన మనది ఉపలబ్ధము కాదు. అందుచే అట్టు చెప్పుటకు అవకాశము చా చాలదు. 

మరియు, ఏతత్ = శ్వ అభావము, వాచః = శబ్దమునకు, అలమ్ = = మిక్కిలి, 
అపదస్థానమ్ = వ్యవహార యోగ్యము కానేరదు. అనగా శబ్దముచే వ్యవహరించుటకు శక్యము 
గాదు. 

తస్మాత్ = అందువలన అనగా ఉపలబ్ధము కానందున, శ బ్రమునకు గోచరము 
కానందున, (ప్రచక్షతే = చెప్పుచున్నారు. అనగా అభావము ఆస దూపము = అసత్యము 
అనియే (పాజ్జులు నుడువుచున్నారు. 

కాగా 76 వ శ్ఞాకమున చెప్పిన [ప్రకారము కారణమునకు అపద స్థితియ సంభవించి 

నందున కార్యకారణ భావ ముపపన్నము కానందున అడ్ర్యెతశా స్త్ర ప్రకారము వివ రవాదము 

సిద్ధించును. 
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ఆ వాదమే వైయాకరణులు విశ్వసింతురు. కనుకనే భర్తృహరి |గంథమును 
'వివర్తతే౭ర్భభావేని అని వివర్తవాదముతో నారంభించెను. nO 

అవతారిక పదార్థమనునది మధ్యమావస్థయందే కేవలము కానవచ్చుచున్నది. 
దానికి పూర్వావస్థయు, పరావస్థయు లేనేలేదు. అని చెప్పుచున్నాడు. 

శో ఆత్యద్భుతా తియం వృ్తిః యదభాగం యదక్రమమ్ । 

భావానాం (ప్రాగభూతానా మాత్మత_త్త్వం ప్రకాశతే ॥ 81 

యత్ = ఏది ; అభాగమ్ = అవయవములు లేనిదై, కనుకనే యత్ = ఏది, అ|[కమమ్ = 

[క్రమము లేనిదై, [పాక్ + అభూతానామ్ = ఇంతకుముందు లేనట్టి, థావానామ్ = పదార్థ ముల 

యొక్క, ఆత్మత త్వమ్ = ఆత్మస్వరూపము, (ప్రకాశతే = = ప్రకాశించుచున్న దో, ఇయమ్ = 

(ఆ) ఈ; వృత్తిః = పదార్థముల యొక్క (పవృత్తి, ఆత్యద్భుతా = మిక్కిలి ఆశ్చర్య 

మయినది. 

దార్థములకు అనగా మన్ను, కడవ మున్నగు వస్తువులకు కార్యకారణ భావము 

సరిపడదు. 'అకయినను ఏదో ఒక విలక్షణమగు కార్యవి శేష మహిమచే ఈ పదార్ధము 

అంతయు ఇంతకుముందు లేనిదై ఆస్మదాదులకు ఈ రూపమున కానవచ్చుచున్నది. దానికి 

అవయవములు లెవు. కనుకనే దానికి [కమము కూడ లేదు. కేవలము కంటికి కానవచ్చు 

సమయముననే అనగా వర్తమాన కాలముననే కానవచ్చుచున్నది. కాబట్టి అవయవములు లేని, 

[కమములేని సత్యజ్ఞానానంద రూపమగు నిర్గుణ బ్రహ్మమే మాయాశ క్రి సహకారమున జగ 

[దూపముగ వివర్తమగుచున్నది. ఇదియే అత్యద్భుత మగు పదార్థ [పవ త్తి, 1011 

అవ తారిక్ పదార్థములకు కార్యకారణ భావము సరిపడదు. భావము, అభావము 

అనెడి పదార్థములు వేరుగా లేవు అని యంగీకరించినచో లౌకికవ్యవహారమెట్టు జరుగు 
చున్నది ? అను (పశ్నకు సమాధానము చెప్పుచున్నాడు. 

శో విక ల్పోత్సాపి తేనై వ సర్యోభావెన లౌకిక; | 

ముఖ్యేనేవ పదార్థన వ్యవహారో విధీయతే ॥ 82 

లౌకికః = లోకులచే జరుపబడుచున్న , సత్యః = సమస్తమగు అనగా విధి నిషేధరూపమగు 

వ్యవహారః = వ్యవహారము అనగా (పజల పరస్పరాభ్మిపాయ ప్రకాశనము, వికల్పోత్లాపి 
తేన ఏవ = కల్పనచే ఉత్పాదితమే యగున ట్టి అనగా కల్పింపబడినట్టి, సత్యము ముకాదని 

భావము. కనుకనే ముఖ్యన - ఇవ = ముఖ్యమై నదివలె కాన్పించుచున్న, పదార్థేన = పదార్థ 

ముచే, విధీయతే = నిర్వహింపబడుచున్నది. 

జ్ఞానరూపమగు పర |[బహ్మమె సత్యము, జగమంతయు అవిద్యా కల్పితము. ఆ 

స్థితిలో పదార్థ జాతమును విచారించిన దాని నిజరూపము తేలదు. పదార్థ ములకు కార్యకారణ 

భావము సరిపడదు. లెని వస్తువునె ఉన్నట్టు అవిద్యావశమున భావించి వ్యవహారము లోకులు 

iy 
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చేయుచున్నారు. ఆ పదార్థము ముఖ్యమైనదివతె భాసించును. కొన్ని పనులయందు (పవర్తిం 

చుట, ఇష్టముకాని వానినుండి మరలుట, ఒకరి యభిపాయమును మరియొకరు గుర్తించుట 

ఇదియంతయు అవిద్యాదశయందే జరుగును. ఆ యవస్థలో ఆ పదార్థములు ఆవిచారిత రమ 

శీయములే. వీనినే వ్యావహారిక పదార్థములందురు. అనగా ఎండమావులువలె శూన్యములు 

కావు. [బహ్మము బోలి పరమార్థ సత్యములు కావు, ॥82॥ 

అవతారిర్__ పరమార్థము ఆలోచించిన భేదమనునది వేరుగా పదార్భము లేదు. 

పర|బహ్మమే అవిద్యా సహకారమున ఇటుల కాన్సించుచున్నది యని చెప్పుచున్నాడు. 

ల్లో భావళ క్రి మతశైె నాం మన్య నే భావవాదినః । 

భావమేవృక్రమం పాహుః, న భావాదపరః [కమః i 83 

అతః చ= ఈ కారణమువలన అనగా |బహ్మమే సత్యము ఆగుటవలన, భావవాదినః = 

పర|బహ్మమే సత్యమని నమ్మినవారు, ఏనామ్ = ఈ లోకవ్యవహారమును, భావశ క్తిమ్ = 

పర|[బహ్మముయొక్క- శ కినిగానె, జీవగత మైనదనియే, మన్య నే = తలంచుచున్నారు. 

పర|బహ్మమునందు అనాదిగా అవిద్య సంబంధించి యున్నందున, దాని (పభా 

వము వలననే భేదవ్యవహారనుంతయు జరుగుచున్న దని వేదాంతులు విశ్వసింతురు. 

(కమమ్ = పదార్థములకుగ ల కమమునుగూడ, భావమ్ + ఏవ = పర బహ్మము 

యొక్క- శక్తి విశేషమగు కాలముచే కలిగిన దానినిగానే, (పాహుః = పలుకుచున్నారు. 

ఈ పదార్థ ముముందు, ఈ పదార్థము వెనుక అనెడి క మముగూడ పర|బహ్మము 

యొక్క కాలమనెడి ¥ క్రివలననే కలుగుచున్న దనియే వారు తలంచుచున్నారు. 

భావాత్ = పర బహ్మముకం టె, అపరః = వెరుగానున్న, కమః = క మమనునది 

న = లేదు. 

ఆ కమమునకు హతు హేతుమద్భావము కరాడ చెప్పనలవి కాదు. 1881 

అవతారిక. |కమముకంపె వేరుగ అనగా [క్రమమునకు | పతికూలముగా యౌగ 

పద్యము (ఒకేసారి జరుగుట) ప్రత్యేకించి లేదు. అదియు అట్టు భాసించుట ఆవిద్యయొక్క. 
పభావమేయని చెప్పుచున్నాడు. 
గా 

శో క్రమాన్న యౌగపద్యస్య కళ్చిద్చేదో౬ స్తి సీత తతః 

యథైవ భావాన్నాఒభావః కశ్చిదన్యోఒవసీయతే ॥ 84 

తత్త్యతః = యథార్థముగ, క్రమాత్ = [కమముకంటె, యౌగపద్యస్య = యౌగపద్యమునకు 
అనగా ఒకేసారి జరుగుట అను దానికి, కళ్ళిత్ = ఏమియు, భేదః = భేదము, నగ అస్తి = 
లేదు. 
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కొన్ని పనులు కమముగా జరుగుచున్న వని, కొన్ని ఒకే సమయమున జరుగు 
చున్న వని లోకులు భావింతురు. ఆలంకారికులు సంలక్ష్యకమ ధ్వని, అసంలక్ష్య| కమ ధ్యని 
యని రెండు రకములుగా ధ్వనిని విభజింతురు. నిజముగ జూచిన [కమమే యౌగపద్యముగా 
భాసించును. లోకులు మా|తము వేరుగానున్న ట్టు కమమునకు అది విరుద్ధముగా నున్నట్లు 
భావింతురు. 

ఇందు పూర్వముచూపిన యర్భమునే దృష్టాస్తముగా జూపుచున్నాడు. 

యథా -[ా ఏవ == ఎట్టు, భావాత్ = భావపదార్థముకంటె, అన్యః = భిన్నమగు, 
కశ్చిత్ = ఎవ్విధమగు, అభావః = అభావము, న - అవసీయతే = నిశృయింపబడదో, 

భావపదార్థముకం టె అభావమనునది వేరుగా పదార్థము కానేరదు. ఈ యంశము 
ఇంతకుముందు స్పష్టపరచబడి యున్నది. 1841 

అవతారిక. ఈ పని |కమముగా చేయబడినది అనియు, ఈ పని క్రమమక్క_ర 
లేకుండ ఒకేసారిగా చేయబడినది అనియు లోకుల వ్యవహారము కలదు. దానినిబట్టి [క్రమము 
కంటె యొగపద్యమనునడి వేరుగా ఉన్న దని తేలుచున్న ది అను |[పశళ్నకు సమాధానము 
చెప్పుచున్నాడు. 

లో కాలస్యాస్యపరం కౌలం నిర్షిశ_న్త్యైవ లౌకికా; | 

నచ నిర్చేశమా శ్రేణ వ్యతిరికో ౬నుగమ్యే 11 85 

A. లౌకికాః = లోకమందలి (పజలు, కాలస్య + ఆపి = కాలమునకు గూడ,. అపరమ్ = 
మరియొక, కాలమ్ = కాలమును, నిర్దిశ న్తి + ఏవ = చూపుచునే యున్నారు. 

అద్యతన కాలమని అందరు వ్యవహరింతురు. అద్య శబ్దమునకు ఈ రోజునందు 
ఆని యర్థము. అస్మిన్నహని' అని వి(గహము. ఇదమ్ శబ్దముకం టె “ద్య' తద్ధిత ప్రత్య 
యము. ఇదం శబ్దమునకు “అన్ ఆ దేశము [పవ ర్తింపగా “అద్య అను రూపమేర్పడును. 
అద్యభవః అను నర్ధమున అద్యత నః అసి శబ్దమేర్చుడును. ఆద్య శబ్దమున కర్గమగు కాలము 

నకు మరియొక కాలమును జూపుచున్నారు. 

వే. నిర్థశమా[త్రేణ = చూపినంత మా|త్రముచే, వ్యతిరేకః = భేదము, న -హి-- అను 
గమ్యతే = నిర్ణయింపబడదు కదా ! పదార్థముల నిజరూపము తెలియనందున లౌకికులు వారి 
వారి వ్యవహారమున కనుగుణముగా (ప్రసంగింతురు. ఆంతమా, తాన పదార్థములకు లేనిభేదము 
సిద్ధింపదు. 

కనుక (క్రమముగా అకమముగా అని లోకులు వ్యవహరించిన మాతాన [క్రమము 
కంటె వేరుగా యొగపద్యము సిద్ధింసనేరదు. 1851 
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అభతారిక_ వెనుకటి ఆర్థమునే [క్రింద వివరించుచున్నాడు. 

శో! ఆధారం కల్పయన్ బుద్దా నాఒభా వే వ్యవతిష తే | 
య (అ ©) 

ఆవస్తుష్వపి నో(శేకా కస్యచి త్పతిబధ్యతే 11 86 

A. (మనుష్యః) = మనుష్యుడు, బుద్ధ్యా == బుద్ధిచే, ఆఅభావే = అభావమునందు అనగా లేమి 

యందు, ఆధారమ్ = ఆధారశ క్రిని, కల్పయన్ = కల్పించిన వాడై నను, నళ వ్యవతిష్టతే = 

ఉండునట్లు చేయనేరడు. 

సప్తమీ విభ క్రికి ఆధారమర్భము, భూతలేఘటః (నేలపై కడవ యున్నది) నేల 

ఆధారము. కడవ ఆధయము. స ప్రమికి ఆధారశళ క్తి యర్థము. ఇట్టి ఆధారాధేయములు లోక 
మున ఎన్నియో గలవు. ఒక వస్తువు మరీయొక వస్తువు నిలిచియుండుట కుపయోగపడును. 

దానినే ఆధారమందురు. వస్తువు కానట్టియు, ఎట్టి ళ క్రియలేని అభావమును అనగా లేమిని 
గూడ ఆధారముగా లోకులు చూపుచున్నారు. “శ తోరభావే సుఖమ్” (శ|తువు యొక్క. లేమి 
యందు సుఖము.“ సుహృదభావే దుఃఖమ్” (స్నేహితుని లేమియందు దుఃఖము). సుఖదుఃఖము 
లకు అభావము ఆధారమని లోకులు తలచినట్టు కానవచ్చుచున్న ది. అట్లు కాకున్న సప్తమీ 
విభ క్తికి తావు కానరాదు. అన్టై ““రాగాది క్లేశనాశాదుణ్సాహఃి” (రాగము మున్నగు శ్లేశముల 
యొక్క నాశమువలన ఉత్సాహము కలుగును, అను రీతిని అభావమునకు హేతుత్వమును 
గూడ లోకులు చూపుచున్నారు. ఇదియంతయు బుద్ధిచె కల్పింపబడినదియే. కడవను నేలపై 
ఉంబేటట్లు అభావముపై సుథాదుల నుంచనేరరు కదా : కాబట్టి లెని యర్ధములను కల్పించియే 

లోకుల వ్యవహారము జరుగుచున్నదని చెప్పవలెను. 

B. లేని యర్థములను మా[తము ఎట్టుపయోగింప గలడు ? ఎట్టు [పసంగింపగలడు ? అను 

(ప్రశ్నకు సమాధానము చెప్పుచున్నాడు. 

ఆవస్తుమ - అపి =లెేని పదార్థముల విషయమై గూడ, కస్యచిత్ = ఎవని 

యొక్క, ఉృత్పేషా = ఉహ అనగా కల్పించుట, న + |పతిబధ్యతే = నిరోధింపబడదు. 

పపంచక మున పదార్థములకు ఒక స్థానమునందుండుట క వకాశము లేక పోవచ్చును. 

ఐనను ఊహారూపమున అచట పదార్థ ములున్నట్టు భావింపవచ్చును. అట్టి భావనను ఎవరును 

నిరోధింపలేరు. అది నిరోధింపబడదు. ఉదా: “ అజ్జుల్య_గె కరియూథశతమా స్తే” (వేలి 
చివర నూరు ఏనుగుల గుంపు ఉన్నది.) అది కార్యరూపమును ధరియింపవలెనన్న కుదరదు. 
అట్టనుకొ నుటలో [ప్రమాదమెమియు లేదు. 186 

అవతారిక. లోకమున వస్తురూపముగా కానవచ్చెడి అర్థములను టోధించెడి 

కబ్దములకువలె, అభావమును బోధించెడి శబ్బములకుగూడ అర్థములతో సంబంధము యుక్షమే 
అనెడి ప్రకరణార్గమును ముగించుచున్నాడు. 

థి 

లో తన్మాచ్చ క్రి విభా గేన నిత్యస్పృదసదాత్మక; | 

ఏకో౬ఒర్థ: శబ్దవాచ్య త్వే బహురూప 8 (ప్రకాశతే 11 87 
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తస్మాత్ == ఆ కారణమువలన అనగా భావముకంచె అభావమనునది వేరుగ లేనందున, 
ఏకః = ఏకరూపమే యగు నట్టి, కనుకనే నిత్యః = పరమార్థ నిత్యమగునట్టి, అర్థః = అర్థము 
అనగా బహ్మృము, శబ్దవాచ్యత్యే = శబ్దములచే బోధింపబడినపుడు, శక్తి విభాగేన = విభిన్నము 
లగు శక్తి భేదముచే, సదసదాత్మకః = భావాభావ రూపముకలదై , బహురూపః = అనేకము 
లగు రూపములుకలదై, అనగా క్రమము అక్రమము మున్నగు విచి|తములగు రూపములుకలదై , 
(పకాళతే = (వ్యవహారద శయందు) భాసించుచున్నది. 

నిర్గుణ |[బహ్మము మాయా సహకారమున తత్తచ్చ క్రి సమన్వితమై శోబ్బములబే 
బోధింపబడుచున్నది. ఆ స్థితిలో శబ్రవిశేషముచే బోధింపబడెడి ఆ [బహ్మ మే భావరూపమున 

అభావరూపమున తెలియబడుచున్నది. కాబట్టి భావపదార్థ ములను టోధించెడి “ఘటి, “పటి 

మున్నగు శబ్దములకు ఆర్థములతో సంబంధమున్నట్టు, లేమిని చెప్పెడి అభావ, న, నిషేధ 
మున్నగు శబ్దములకు గూడ వాని యర్థములతో సంబంధము నిత్యమ. గా కలుగవచ్చును ॥187॥ 

అవతారిక. కల్పనచే పదార్థములు లోకవ్యవహారమునకు ఉపయోగపడుచున్న 
వని చెప్పబడినది. ఆ కల్పన ఎట్టు ? అను [పశ్నకు సమాధానము చెప్పుచున్నాడు. 

త్ర వ్యవహారళశ్చ లోకస్య పదా౮ః పరికల్సితె రి | 

అవే జల ఒర శాస్త్ర సదార్హః కార్యార్గం లౌకిక $ (ప్రవిభజ్యతే Hi 88 

కల్పితై 8 = కల్పింపబడిన అనగా నిజరూపమున లేకున్నను బుద్ధిచే నిరూపింపబ డినట్టి, 
పదార్థెః = పదార్థములచే అనగా భావము, అభావము, కార్యకారణ భావము, [కమము, అక్ర 

మము మున్నగు వస్తువులచే లోకస్య = లోకముయొక్క-, వ్యవహారః = వ్యవహారము అనగా 
పరస్పరాభిపాయమును తెలిసికొనుట, ఇష్టమైన దానియందు |ప్రవ_ర్తించుట, ఇష్టముకాని 
దానియందు [ప్రవ ర్తింపకుండుట మున్నగు నిత్యయ్యాత (ప్రవర్తతే) = జరుగుచున్నది. 

లౌకికః = లోకమున _పసిద్ధముగానున్న, పదార్థః = పదార్థము అనగా (ద్రవ్యము, 
గుణము, దిక్, (క్రియ, సాధనము, కాలము, పురుషము, సంఖ్య, ఉపగ్రహము, లింగము 
అనెడి పదార్థము, శాస్త్రే = వ్యాకి రణళాస్త్రమున, కార్యార్థమ్ = కార్యములు (పవ ర్తించుటకై , 
(పవిభజ్యతే = విభజింపబడుచున్నది. అనగా అఖండమగు వాక్యార్థమునుండి వేరుచేసి చూప 
బడుచున్నది. 

పాణిసీయము లోక సిద్ధములగు శబ్దములకే సంబంధించును. కాన లోక సిద్ధములగు 
పదార్థములను గహించియే వ్యాకరణ సూ తార్థము నిర్ణయించి దాని మూలషుగ కార్యములను 
విధించి శబ్ద సాధుత్వమును జూపవలెను. 

వాక్యార్థమఖండము. అయినను దానినుండి లోకపతీతినిబట్టి కొన్ని పదార్లములను 
ట థి కల్పనా మూలమున (గహించి [కియావాచకము ధాతువు, స త్త్యవాచకము నామము అను 

రీతిని పదార్థక ల్బన చేయబడుచున్నది 1551 

నం వంధనముర్జ్దేోము యుగినీనది 

భూ యో దవ్యసముద్దేశము--1 

అనతారిత___ వ్యాకరణశాస్త్రమునందలి _ప[కియను నిర్వహించుటకై లోకసిద్ధము 

లగు పదార్థములు విభజింపబడుచున్న వని సంబంధ సముద్దెశమున చరమళ్లోకముచే జూప 

బడినది, 

దానిని పురస్కరించుకొని 10 విధములగు అపోద్ధార పదార్థములను జూపుటనై 

రెండు శ్లోకముల చే భూమికను రచియించుచున్నాడు. 

థో సంసరరూపా త్సం భూతా: సంవిదూపా దపోద్దృతాః | 
౧౧ గె ధి 

శాస్త్రే విభక్తా వాక్యార్థా (త్సకృతి _పత్యయార్హవత్ | | 

నిమి_త్తభూతాః సాధుత్వే శాస్తాదనుమితాత్మకాః । 

'కేచిత్సదార్జా వక్ష్యున్తే సంకేసేణ యథాగమమ్ ॥ లి 

సంసర్గరూపాత్ = సంసర్గమే స్వరూపముగా కలిగినట్టియు, సంసర్గమనగా సంబంధము, 

సంవిదూపాత్ = అపోద్ధారబుద్ధియే స్వరూపముగాగల, వాక్యార్థాత్ = వాక్యార్థ మునుండి, 

పకృతి _(పత్యయార్థవత్ = _పకృత్యర్థములు (పత్యయార్థములవలె, సంభూతాః = సంభ 

వించుచున్నట్టియు, అపోద్ధృతాః = బుద్ధిచే వేరుగా చెయబడినట్టియు, సాధుత్వే = శబ్దముల 

సాధుత్వ విషయమై, నిమిత్తభూతాః = నిమి త్రములుగా నున్న ట్టియు, కనుకనే శా సే = శాస్త్ర 

మున ఆనగా వ్యాకరణ శాస్త్రమున, విభక్తాః = విశేషముగా విషయరూపమున [గహింపబడి. 

నట్టియు, శాస్ర్రాత్ = వ్యాకరణ శా స్ర్రమువలననే, అనుమితాత్మకాః = ఊహింపబడిన స్వరూ 

పము కల, అనగా అనుమాన పమాణముబే లభించిన స్వరూపముకల, కేచిత్ = కొన్ని, 

పదార్థాః = పదార్థములు అనగా 1. [దవ్యము, 2. గుణము, త. దిక్కు, 4. సాధనము, 

5. క్రియ 6. కాలము, 7. సంఖ్య, ర. లింగము, 9. పురుషము, 10. ఉప గహము 

అనెడి పడి పదార్థములు, యధథాగ మమ్ = వ్యాకరణ శా స్ర్రమర్యాదను అతి[కమింపక, సంకే 

పేణ = సంతి ప్రరూపమున, వక్ష న్తే = చెప్పబడటోవుచున్నవి, అనగా పై పది పదార్థములు 
పది (పక రణములలో నిరూపింపబడుచున్న వని భావము. 

వాక్యమఖండ ము, దానికి అవయవములు లేవు. ఇది (పథమాంతము, ఇది ద్వితి 

యాంతము, ఇది [కియాపదము అని వేరుచేసి చూపుట శకము కాదు. అర్హ వాక్యార్థము 

కూడ అఖండమే. ఇది కర్త, ఇది కర్మ, ఇది [కియ అని విభజించుట కవకాశము లేదు. 

* 1. ద్రవ్య, 2. గుణ, శి, దిక్, 4. సాధన, ల. (క్రియ, 6. కాల, 7, సంఖ్య, 8. లింగ, 
9. పురుషు 10. ఉప్యగహ, వపచతి, వచ తే అనుచోటునందు పర వై్భైపదము వలన ఆత్మనే 

పదమువలన గోచరించెడి ఆర్థవిశేషమునకు “ఉపగహాి అని పేరు, ఇది పాణినీకి ముందున్న 

వై_యాకరణుల సంజ్ఞ, 



భూయో దవ్య 

[1,2 
కొని అఖండమగు వాక్యమును, అట్టి వాక్యార్థమును, తెలిసికొనుట సాధ్యము 

కానందున వానినుండి పదములు పదార ర్థములు వేరుగా చూపబడుచున్నవి. అవి బుద్ధిచే కల్పి 

తము లగుచున్న వి. వీనిదాంరా వాకారము జాతము కాగలదు. 
య వ్ లీ ణః 
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పై రీతిని పదార్థముల విభజనము సహేతుకము. ఏలయన-_ వాక్యార్థమనునది 
సంసర్గరూపము. సంసర్గమనగా కలయిక. సంస 

లని అనగా కలసియున్న వని తెల్టము. కనకనే అ 

కర్షములై యున్నవి. 

ర్లమనగానే అందు పదార్థములు సంసృష్టము 

వి సంభూతములు. అనగా వేరుచేసి చూపుట 

మరియు వాక్యార్థ ము ఆపోద్ధార బుద్ధియె రూపముగా కలది. కనుకనే దానినుండి 

పదార్థములు అపోద్భృతము లగుచున్న వి. 

పై రతిని పదార్థములను వేరుచేసి చూపుటకు | పయోజనమున్న ది వ్యాక రణమున 
గల సూ తములయొక్క అర్థమును తెలిసికొనుటకు ఈ కల్పితములగు పదార్థములు ఉప 

యోగ పడుచున్నవి. సూ తములలో “ద్రవ్య, గుణ, కాల, పురుష, దిక్” మున్నగు పదములు 
వాడబడియున్నవి. ఆ పదముల యర్థము తెలియనిచో సంపూర్ణ సూ తార్థము తెలియబడదు. 
పె (పయోజనము నపేక్షించి సై పదార్థములు పృథక్కృతములై చూపబడుచున్న వి. 

శబ్దముల సాధుత్యమును చూపుటలో పై యర్థములు నిమి త్తములు. వాని మూలము 
ననే * ఈ శబ్దము సాధువు, ఈ 4 శబ్దము సాధువుకాదు. అసి తెలియబడుచున్నది. కనుకనే 

శాస్త్రమున నవి విభ క్రము లగుచున్న వి. 

ఇచట రెండు వాదములు కలవు ; 1. పదము సత్యము, అదియే యర్గబోధకము. 

(పకృతి (పత్యయములు, వాని యర్థములు కల్పితములు, ఆవి యసత ములు. బ్. వాక్యమే 

సత్యము అదియే యర్థబోధకము. పద పదార్థములు కల్పితములు. అవి యసత్యములు 

పదము సత్యమనువారి మతమున (పకృతి _(పత్యయార్థ ములు కల్పితములగునట్టు, 

వాక్యము సత్యమనువారి మతమున పదార్ధములు కల్పితములు. ఈ యభి ప్రాయముతో 
“ పకృతి _పత్యయార్థ వత్ '” అని భర్తృహరి పలికెను. వాక్యమే సత్యమను వాదమున 
(పకృతి పత్యయ కల్పనకు తావులేదు. అందుచే నది దృష్టాంతముగా జూపబడినది. సంళో 

యము... వ్యాకరణ సూ|తాలలో దవ్య, గుణ, దిక్, మున్నగు పది పదార్థములేకాక, ఇంకను 

మరికొన్ని పదార్థ ములుకూడ గ్రహింపబడియున్నవి. '““తస్యా౭పత్యమ్'” (4-1- -92) (వష్ట్యం 
తము కంపె అపత్యార్థమున “అణ్” (ప్రత్యయము పవర్తించును, ఉపగోరపత్యమ్ = కొప 
గవః) 'సా౬స్యదేవతా' (4-2-24) (పథ మాంతముకంచె అస్యదేవతా అను నర్భమున 
“ఆణ్' పత్యయము |ప్రవ.ర్తించును, ““ఇన్హ్రిః దేవతా అస్య = ఐన్ట్రిమి') మున్నగు “తిని 
అపత ము, దేవత, పశువు మున్నగు చాల నర్థములు కలవు. వానిని గూడ చూపక దవ్యము 

మున్నగు పది పదార్థములనే అపోద్ధార పద్ధతిలో ఏల భ ర్హృహరి చూపెను? 
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1, 2] 

సమాధానము అపత్యమనగా సంతానము. ఇది ఎల్లరులకు తెలిసినదే. ఇందు 

ఎవ్వరికి విప్రతిపత్తి లేమ. పశు - దేవతాద్యర్గములు కూడ అట్టివే. ఇట్టివి అన్నియు లోక 
లు రు 

లవ (పసిద్ధముల, కినుక వాని స్వరూపమును [పత్యేక ముగా చూపనవనరము లెదు. [దవ్యాది 

పదార్థము లట్టివి కావు. వాని స్వరూపమును వై శేషిక తంత్రము అనగా కణాద మహర్షి 

రచియించిన తర్కము వేరొక రీతిని నిర్ణయించియున్న ది. ఆ నిర్ణయము ననుసదించిన, 

దవ్యాది పదములతో గూ రాడియున్న వ్యాకరణ సూూతవ ముల యర్థలక్యముల సిద్ధికి ఉపయో 

గింపదు, పతికూలించును, కాబటి తార్కికులు చూపిన |ద్రవ్యాది పదార్దసిర్ణయవ ఎను విడనాడి, 
అ థి ౫ 

వ్యాక రణసూత్రముల యర్థము, లక్ష్యుసిద్ధికై తోడ్పడునట్టు వ్యాకరణళాస్త్ర మ్మాత |ప్రనిద్ధి 
ననుసరించి ద్రవ్యము మున్నగు పది పదార్థములకు లక్షణము చెప్పవలసి యున్నది. 

ఆ పదార్థములకు లక్షణములు  వాణినికాత్యాయనపతంజలులు కంఠతః చెప్పి 

యుండలేదు. మరియేమనగా, వారు చూపిన వ్యవహారములను గుర్తించి వాని మూలమున 

దవ్యాదులకు లక్షణము చెప్పవలసియున్నది. అనుమాన |పమ మాణముచే వానికి లక్షణములను 

తెలిసికొని సూత్రార్థ నిర్ణయము చేయవలెను. వై శేషికులు చేసిన ద వ్యాది పదార్థముల నిర్ణయ 

మును వ్యాకరణకాస్రమున నాదరింపరాదు. ఈ యభి[పాయమును ' “శాస్తా స్తాదనుమితాత్మకాః' | 

అను కారికాభాగము వ్యక్షపరచుచున్న ది. 

పాణిన్యాదుల పోకడలను ఆధారముగా గైకొని [దవ్యాది పదార్థ ముల నిర్ణయము 
తో 

ఆయా (పకర రణములలో వ్యక్త కము కాగలదు, 

వాజప్యాయన మతము ననుసరించి ఎల్ల శబ్బ్దములకు జాతియే వాచ్యమగును అను 
భావముతో జాతిస ముద్దేశము, వ్యాడిమతము ననుసరించి ఎల్ల శ బ్రములకు [దవ్యమే వాచ్యమగు 

నను భావముతో (దవ్యసముద్దేశము, శద్దార్థములకు గల సంబంధమును తెలుపుటకై సంబంధ 
సముద్దెశము చూపబడినవి, కాగా అవి మూడు సముద్దళములు. (ద్రవ్యము మున్నగు పది 

పదార్థములను నిరూపించునవి పడి సముద్రేశములు, కాగా పదుమూడు స ముద్దెశములు చూప 

బడినవి. ఇవి వ్య స్తములగు అనగా (పత్యేక పదములుగా నుండువాని యర్థములను విచారించి 

యున్నవి. సమస్త పదార్థములను విచారించుటకై చివరిదియగు వృత్తి సముద్దేళము చూప 

బడినది. సంక లనచేయగా ఈ పదకాండమున పదునాల్ను సముద్దేశములు భరృహరిచే చూప 

బడినవి, il, బి॥ 

వ్యాకరణ శాస్త్రమునందలి సూత్రముల యర్థము లక్ష్యముల సిద్ధికై ఉపయోగ 
పడునట్లు నిర్ణయము కలుగుటకై పది విధములగు పదార్థములను శాస్త్రమరా్యద నతి క్రమింపక 
చెప్పుచున్నానని 1,2 క్లోకములచే [పతిజ్ఞ చేయబడినది. ఆ పదింటిలోను |దవ్యము గుణ 
[కియా సంఖ్యాదుల కాధారము కనుక |పధానమగుచున్నదనెడి యాశయముతో ముందుగా 
దవ్య పదార్థమునకు లక్షణము దెలుపుచున్నాడు. 
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ల్థో॥ వసూపలక్షణం యత సర్వనామ (పయుజ్యతే | 

(ద్రవ్యమిత్యుచ్యతే సో౬ర్టో, భేద్యత్వేన వివక్షితః ॥ త్రి 

అనగా గుర్తుగా ఉపయోగించెడి, సర్వనామ = సర్వనామ శబ్దము, (పయుజ్యతే = (పయో 

గింపబడు చున్నదో, సః = ఆ, అర్థః = అర్ధము, [(దవ్యమ్ + ఇతి = |దవ్యమని ఉచ్యతే = 

చెప్పబడుచున్నది. 

సర్వనామ శబ్దములు రెండు విధములుగా కానవచ్చుచున్నవి : 1. వస్తువు లన్ని 

టిని తెలుపునవి. సర్వ, విశ్వ, తత్, యత్, ఇదమ్, మున్నగునవి. ఈ శోబ్దములచే వస్తు 

మా|తమును చునము చూపగలము. 2. కొన్ని వస్తు విశేషమును బోధింపగలవు. ఏక 

(ఒకడు), అన్నతర మున్నగునవి. ఇద్దరిలో నొకడు అని అన్యతర శబ్దము నియమిత మగు 

అర్థమునే చూపును. ఎల్ల వస్తువులు ఆ శబ్బముచే టోధింపబడవు. 

ఈ రెండు విధములగు సర్వవామములలోను వస్తుమా|తమును బోధించెడి ఇదమ్ 

(ఇది, ఏడు), తత్ (అది, వాడు) మున్నగు శభములబే టోధింపబడెడి అర్థము దవ్యము 

కాగలదు. ముందుగా ఒక అర్థమును బోధించి మరల దానినే పరామర్శించునపుడు ఆ యర్థ 

మును బోధించెడి పదమునే వాడక దానికి బదులుగా “ఇదమ్, తత్' అని సర్య్వనామములను 

(పయోగింతురు. అట్టుకాకున్న ను నామవాచకమునకు ముందుగా సర్జనామమును [ప్రయోగించి 

“అయం ఘటకఃి (ఇది కడవ), “సః పటకి (అది వస్త్రము) అను రీతిని వాడుకయు కలదు. 

కాగా, సర్వనామ పరామర్శయోగ్యమగు అర్థము (ద్రవ్యము అని |దవ్యలక్షణము 

తేలినది. నిరు క్తకారుడు కూడ 'అత ఇతియత్ పతీయతే తద్ దవ్యమ్' అని [దవ్యలక్షణ 

మును జెప్పెను. సర్వనామము వలన తెలియబడు నర్థము (దవ్యమని దాన్ భావము. “అతః” 

అనునది ఇదం శ బ ముయొక్కు_ రూపము. 

వస్తువునందు గల విశేషధర్మము లన్నిటిని జూపి వానిని అనుసరించి వస్తువులకు 

లక్షణము చెప్పనలవి కాదు. వస్తు సామాన్యమునకు [(దవ్యత్వము లభించుటకై '““సర్వనామ 

పరామర్శ యోగ్యం |దవ్యమ్'', అని భర్తృహరి చూపియున్నాడు. 

9. విశేషాకారమున [దవ్యమును గుర్తించుట క్రై మరియొక ద్రవ్య లక్షణమును జూపు 

చున్నాడు. 

(యద్వా) కాక, భేద్యత్వేన = విశేష్యత్వ రూపమున, వివక్షితః = వివక్షితమగు, 

అర్థః = అర్థము, దవ్యమ్ = [దవ్యమనబడును. 

శబ్దమును (పయోగింపగా అర్ధము భాసించును. ఆ శబ్దముచే కాసించిన అర్థము 

అలో ఏ యర్థము విశేష్యముగా నిశ్చితమగునో ఆ యర్థము [(దవ్యమనబడును. 
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ఈ యర్థము పిశేవ్యమని నిశ్చయించుటలో వక్తయొక్క ఇచ్చయే నిమిత్తము. 
లోకముతో పస క్తి లేమ. ఏ యర్థము విశేష్యమని వక్త తలచునో ఆ యర్థము దవ్యమని 
పించుకొనును. లోకవ్యవహారమున వ్యక్తి విశష్యమనియు దానియందున్న జాతి, గుణము, 

క్రియ మున్నగునవి విశేషణములనియు నిర్ణయము కలదు. జాతి మున్నగువానినే విశేష్యము 
లుగా వివక్షించిన నవియ (దవ్యములే, ఈ లక్షణము చొప్పున కాగలవు. వివక్షనుబట్టి వస్తు 
మాత్రము (దవ్యము కాగలదు. ఈ యాశయముతోడనే “వివక్షితః” అని భర్తృహరి 
పలికెను. 

“పచతి మున్నగు తిజంతముల వలన, కియ విశేష్యముగా భాసించుచున్నది. 

కనుక అట్టి క్రియ [ద్రవ్యము కాగలదు. మొదటి లక్షణముచే గూడ “కిం పచతి” అను రీతిని 
సర్వనామ పరామర్శయోగ్యమగుటం బేసి క్రియ [ద్రవ్యము కాగలదు. 

ఈ రీతిగా తిజంతముచే బోధింపబడిన [క్రియ [దవ్యమనుటలో సూతకారుని అను 

మతి కానవచ్చుచున్నది. *పాణిని ధాత్వర్థముతో సమానాధికరణమగు అనగా ఏకరూపమగు 
'యుష్మద్' శబ్దము ఉపపదముగా నుండగా మధ్యమ పురుషము, అట్టి అస్మద్ శబ్దము 
ఉపపదముగా నుండగా ఉత్తమ పురుషము (పవర్రించునని చెప్పెను. ఉదా: త్వం పచసి 

(నీవు వండుచున్నావు), అహం పచామి (నేను వండుచున్నాను). ధాతువు యుష్మదస్మచ్చట్ర 

ములు ఒకే యర్థమును బోధింపవలయును. అపుడు చు రెండు పురుషములు |పవ_ింప 

గలవు, యుష్మదస్మచ్భబ్దములు దవ్యబోధక ములని ఎల్లరులకు తెల్పమె. అట్టి వానికి ధాత్వ 

ర్థముతో సామానాఢికరణ్యముండవలెను. ధాత్వర్థ(క్రియ పై లక్షణము చొప్పున [దవ్యము 
కనుక పాణిని చూపిన సై వ్యవస్థ ఉపపన్నమగుచున్నది. [క్రియ [దవ్యముకానియెడల సామా 
నాధికరణ్యము లేనందున పై నియమము కుదరదు. 

ఇటే పాణినికాత్యాయన పతంజలులు [దవ్యమునందున్న గుణమును బోధించుట కై 
“త్య, తల్' అను భావ [పత్యయములను * *విధించియున్నారు. ఘట స్యభావః = ఘటత్యమ్ 
విశేష్యముగా వివక్షితమగు అర్థము (దవ్యమను ఆశయము పాణిన్యాదు లకు కలదని దీనివలన 
వ్యక్రమగుచున్నది. కనుకనే, శుక్త స్యభావః = శుక్షత్యమ్, అను రీతిని గుణవాచకములుగా 
లోక (పసిద్ధములగు శుక్జాది కశబ్దములకంచె చు (పత్యయములు (పవ ర్తించుచున్న వి అట్లు 
కాకున్న (దవ్యవాచకములకం టె విధింపబడిన తర - తల్ పత్యయములు శుక్లాది శబ్దముల 
కంటె (ప్రవ ర్తించుట కవకాశము లేనందున సూతవా ర్రికభాష్యములు, అసంగతములే 

యగును, 

ఖం “యువ్మద్యువవ దే నమానాధిక ర గెస్టానిన్యపి మధ్యమః” ( 1-4-10) ““అఫ్మద్యు తమి 

(1-4-107) శే చ్చే పథమః'” (1-4-108) అని పాణిని నూ(త్రములు, 

“శ ఉతన్య భావ_స్వ్వత లౌ” (5-1.1198) పష్టంతముకంశ భా వార్థమున త్వ, తల్, (ప్రత్యయ 
ములు కలుగునని నూార్థము, “యన్య గుణస్వథా వాళ్ (ద వ్యే కబ్దని వేళ న్త దభిధా నేత్వత లా” 
ఆని కా త్యాయనుని వార్తికము. 
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చె పోకడలను బట్టి ఈ కారికచే చూపబడిన ద్రవ్య లక్షణము ముని తయమునకు 

సష్మతమేయని తెల్లము. ఈ కారణముచే అనుమాన [పమాణమువలన [దవ్యమునకు లక్షణము 

ఊహింపబడుచున్న ది, 

“గుణములకు ఆశయము దవ్యము, కియలకు ఆశయము [(దవ్యము”' అని 

తార్కాకులు |దవ్యలక్షణమును జూపెదరు. ఆ లక్షణమును [గ్రహించిన ధాత్వర్థ [కియ, శుక్ట 

గుణము దవ్యములు కానందున పె వ్యాక రణ సూత (పణాలిక సరిపడదు. కాబట్టి వారు 
ర 

చూపిన దవ్యల అక్షణమును గహింపక రః కోకముచే చూపబడిన [ద్రవ్యలక్షణమును 

[గిహింపవలెనన్ తేలు చున్నది. 

ఈ యంశమును గు ర్రింపవలెను- ' “విపతిషిద్ధం చానధికరణవాచి”” అను 

(2-4-18) సూ తముచే ద్యంద్యసమాసమునకు వికల్పముగా ఎకవద్భావము విధింపబడు 

చున్నది. ఉదాః శీతంచ ఉష్టంచ = 1. శీతోన్టమ్, ద కీతో ౯. (చల్చ్లతనము, వేడితనము), 

ఆధిక రణమనగా ద్రవ్యము, కాగా దవ్యవాచక ములకు పై కార్యము |పవర్తింపదు. ఉదా; 

ీత్రో వే. ఉదశే సః (చల్చత నము, వేడిమికల నీళ్ళు ఉన్నవి) ఈ సూ తమున మా[తము 

తార్చి_కులు చెప్పిన (దవ్యలక్షణమునే [(గహింపవలెను. ' “వస్తూప లక్షణము” ఇత్యాదిక మగు 

(పకృత కోకముచే చూపబడిన ద్రవ్యమును [గహింపరాదు. అట్టు కాకున్న (పతి వస్తువు ఈ 
కోకముచే దవ్యమే యగుటంజేసి “ఆనధికరణవాచి” అను నిషేధమునకు ఉదాహరణము 

కావలసియున్నందున ఎక వద్భావ విధానమునకు ఉదాహరణమే లధింపనందున సూత్రము 

వ్యర్థమే కావలెను, 

భూయో (దోవ్యనముద్దాోము ముగినీనది 

గుణ సముద్దశ ము-5 

అధ తారిక్ వ్యాక రణ[ప|క్రియ కనుగుణముగ [దవ్యమును నాల్గవ సముద్దెళ 

మున నిరూపించి, ఇచట నిరూపింపదలచిన పది పడార్థములలో మొదటిదియగు వ్యాకరణ 

శాస్త్రమున గల కొన్ని చిహ్నములచే ఊ హింపబడిన 'గుణి పదార్థమును నిరూపించుచున్నాడు. 

లో సంసర్షిభేదకం యద్యత్చ వ వ్యాపారం (ప్రతీయతే । 

గుణత్వం పరత న్తత్వా త్త తస్య శాస్త్ర ఉదాహృతమ్ ॥ ] 

యత్ + యత్ = ఏదేది, సంసర్లి = సంబంధము కలిగినడై, అనగా ఆధారముతో వేరు 

కాకుండ దానితో ఐక్యమును బొందినవై, భేదకమ్ = వేరుచెయచున్నద్దై అనగా తనకు 

ఆధారమగు వస్తువును ఇతర వస్తువుకంటె వేరుచేయచున్నదై, సవ్యాపారమ్ = ఇతర 

వ్యావృత్తి అనెడి వ్యాపారముతో గూడిన, పతీయతే = తెలియబడుః చున్నదో, తస్య = 

దానికి, పరతన్ర త్వాత్ = పరాదీనమనెడి కారణమువలన, గుణత్వమ్ = = గుణత్వము అనగా 

గుణమనెడి పేరు, శాస్త్రే = వ్యాకరణ శా స్త్రముసందు, ఉదాహృతమ్ = ఉదాహరింపబడినది. 

వ్యాక రణళాస్త్రమున కొన్ని సూ|త్రములలో “గుణి అను పదము (పయోగింపబడి 

యున్నది. అచట “గుణ” శబ్దముచే ఈ క్లో కమువలన గుర్తింపబడిన గుణమునే [(గహించి 

సూత్రార్థము చెప్పవలెను. అట్టుకాకున్న వై శేషికులు చూపెడి “రూపము, రసము మున్నగు 

గుణములను [(గహింపవలెను. అట్టితరి లక్ష్యముల సి ద్ధికె ఉపయోగించెడి సూ తార్థము 

లభింపనేరదు. 

లోకమున పరాధీనమగు వస్తువునకు గుణమని వ్యవహారము కలదు. అట్టి లోకసిద్ద 

మగు అర్థమును స్వీకరించి ఈ లక్షణము నిర్మింపబడినది. ఆశ యమును కలిసియుండి, ఇది 

ఇతరములకం టె వేరు అని య్యాశయమును గుర్తింపచేయు పదార్థము గుణమనబడును. 

ఉదా: ఘటమునందు నలుపు, తెలుపు మున్నగు రూపములు కలవు. అవి కడవను విడనాడి 

యుండవు. పచ్చని కడవకంటె ఇవి భిన్నములు అను జ్ఞానమును కలిగించును, అట్టు చేయు 

టయే వాని వ్యాపారము. ఇంతవరకు నై యాయికులకు మనకును సమానమే, ఘటమునందు 

ఘటత్యమనెడి జాతి కలదని యొల్దరులు విశ్వసించినదె. అదియు పై యంశములు కలది 

యగుటచే “గుణి మనిపించుకొనును. అది ఘట వ్యక్తిని విడిచియుండదు. తనకు ఆశయ 

మగు ఘటమును అళ్వాదులకంటె వేరు చేయును. తార్కికుల పద్ధతిలో ఇది గుణము కానేరదు. 

% రూవ, రన, గంధ, నృర్శ, సంఖ్య, పరిమాణ, పృథ క్ష్వ, సంయోగ, విభాగ, పరత్వ, 

అపరత్వ, గురుత్వ, ద్రవత్వ, న్నేవా, శబ్ద, బుద్ధి నుఖ, దుఃఖ, ఇచ్చ, ద్వేష, (ప్రయత్న, ధర్మ, 

అధర్మ, నంస్కార అను రీతిని వారు 24 గుణముల నంగిక రెంతురు, 
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వారు రూప రసాదులలో దీనిని పేర్కొనలేదు. అదియు గుణమనుటలో ముని తయమువారి 

సమ్మతి కలదు. 

'“తస్యభావస్త్వత లౌ” (5-1-119) అను స్తూతముచే షష్ట్యంతము కంటె భావార్థ 
మున త్వ, తల్ అను రెండు తద్ధితములు కలుగునని సూ|త్రార్థము. అచట భావ శబ్దార్థమును 

కాత్యాయనుడు “యస్య గుణస్య భావాత్ దవే శబ్దని వేళః'' అని వివరించెను. 

ద్రవ్యమునందు ఏ గుణముండుటవలన శబ్దము [పవర్తించుచున్నదో, దానిని బోధించుటకై 

త్య, తల్ కలుగునని వా ర్తికార్థము. ఉదా : ఘటస్యభావః = ఘటత్యమ్, ఘటము |దవ్యము, 

దానియందు ఘటత్యమనెడి ధర్మముండుటచె దానిని నిమిత్తముగా గైకొని ఘటశబ్దము 

(పవృ త్తమగుటం జేసి ఆ ఘటత్వమే త్య[పత్యయార్థమగును. ఇచట గుణశబ్రముచే జాతిని 

(గహింపక తీరదు. ఇక్షు క్రయయు గుణము కాగలదు. ఉదా: పాచ చకస్యభావః = = పాచక 
త్వమ్, పాక క్రియ, త్వ |ప్రతయార్థము. 

కాగా మునుల వ్యవహారముచే లభించిన గుణపదార్థము ఈ శ్లోకమున చూపబడినది. 

ఇ ట్రై “సమర్థః పదవిధథిః” * (2-1-1) అను సూతమున సమానాధికరణ శబ్దములు 

అసమర్థము లగుటచే వానికి సమాసము సిద్ధింపకున్నది అను పసంగమున వీరః పురుషః 

మున్నగు చోటులందు “వీరత్యం గుణః, పురుషత్వం గుణఃి” అని మహాభాష్యకారుడు 

పలికెను. ఇదియు [పకృతార్థమునకు సాధకము కాగలదు. 

కాగా '“సంసర్గి భేదకమ్'” అనుకారికచే గుర్రింపబడిన గుణమును గ్రహించి పె 

వ్యాక రణ కార్యములను స సమర్థింపవలెను. 

ఏ వస్తువును చూచినను ఈ శోకము ప్రకారము గుణము కాగలదు. కనుకనే 

“యద్య తి అని వీ ఎప్ప చూపబడినది, 

ఈ యంళము గు రింపవలెను : వ్యాకరణ సూ తముల ౪లో కొన్ని చోటులందు 

మాత: ఈ కోకముచే గ ర్రింపబడిన గుణమును [గహింపరాదు. మరియొక విధముగ గుణ 

శబ్దారమును చూపవలెను. 

కలే వోతో సణవచనాత్ ” (4-1.ఉ4) వా, ఉతః, గుణవచనాత్, అని ని పదచ్చేదము 
గుణవచనమయి ఉకారాంతమగు |పాతీపదికము కంటె వికల్పముగా. “జీష్ (ప్రత్యయము 

త్రీలింగమున [పవ ర్తించునని సూ తార్థము. ఉదా: పటు+- ఈ ౫ పట్వీ, పటుః; మృదు+- 

ఈ =మృద్వీ, మృదుః; పటుత్వము, మృదుత్వముకల ఆడుది, ఈ పత్యయము పాతిపదికము 
కంటె పవర్తించును. ఆ |పాతిపదికము గుణము అ|పధానముగా గల దవ్యమును బోధింప 
వలెను. ఆట్టితరి స సంసర్షి భేదకమ్ి అను గుణమును ఇచట గహింపరాదు. అట్టు కాకున్న 
“ఆఖు” (ఎలుక) మున్నగు జాతిశబ్దముల కంటెను ఈ (ప్రత్యయము (పవర్తించెడిని. అందుచే 
ఇచట గుణవచనమనునది ఏశిష్టమగు సంజ్ఞా శబ్దమని థా ష్యకారుడు నిర్ణయించెను 

సము దేశము 179 పదకాండము 

జాతి, సంజ్ఞ, అవ్యయ, కృదంత, తద్ధితాంత, సను స్త, సర్వనామ, సంఖ్య ఎని 

కంచె ఇతరమగు (పాతిపదికము గుణవచనము. ఇది *“భాష్యకారుడు చేసిన స సంజ్ఞ, గుణ 

ఉక్తవాన్ (గుణ మ్మపధానముగాగల [ద్రవ్యమును బోధించునది) “'ఏణవచనః* అను వ్యు క 

నా|శయింప వలెను. 

డు 

గుణశబ్దము సమభాగము అను నర్థము కలది. ఈ 7 ఖోకముచే చెప్పబడిన గుణము కాదు. “గుణ 

వచని సంజ్ఞయు కాదు. కొనుటకు సాధనమగు వస్తువు కొనబడెడి వస్తువు సమభాగముగా 

నున్నపుడు సంఖ్యావాచకమగు శ బముకంటె “మయట్ ౫ తద్ధితము [పవ ర్తించునని సూతా 

రము. ఉదా : ద్విమయమ్ ఉదశ్విత్ యవానామ్, (రెండు డొక్కు._ల యవధాన్యములకు 

రెండు డొక్కుూల మజ్జిగ) ఉదకేన. శ్వయతి (సీటిచే వృద్ధిజెందునది) అను వ్యుత్పత్తిచే 
ఉదశ్విత్ అనగా మజ్జిగ. 

“సంఖ్యాయా గుణస్య నిమానే మయట్”' (5-2-47) అను పాణిని సూ|త్రమున 

“గుణవచ నెభ్యోమతుపో లుక్ ” (గ-2-9 94) అను వార్తికమున శుక్ట, నీల మున్నగు 

రూపవి శేష బోధకములు గుణవచన శేబ్బముచే [గహ్ హింపబ బడుచున్న వి, పక్తమ్ అస్యా స్తీ = 

(దీనికి శుక్ష కరూప పమున్నది) అను నర్ధమున “మతుప్ ' ప్రత్యయము (ప్రవర్తించి శుక్రవత్ ఆని 

యుండగా పై వా ర్తికముచే “ముతుప్' నకు లోపము కలుగును, శుకం వస్ర్రమ్. 

“తృతీయా తత్క్భృణార్థేన గుణవచనేని' (2-1-80) “పకారే గుణవచనన్య"” 
(8-1-12) “పూరణగుణి” (2- 2. 11) “ఈవదుణవచనేన వో (2-2-7) “అజాదీగుణ వచనా 

దేవ” (5-8-58) ఈ సూూతవా ర్తికములలో గూడ ' “సంసర్గి భేదకమ్” అను శ్లోకమున చెప్ప 
బడిన గుణమును గహింపరాదు. తార్కికులు చూపిన గుణములను లోక పసిద్ధమ ఏ గుణము 

లను |గహించి సూ|త్రార్థ స సమన్వయము చేయవలెను. nln 

అవతారిళ _ వస్తువులలో నొకదానికంటె మరియొకదానికి ఉత్క_ర్షను వివక్షిం 
పగా తర, తమ |పత్యయములు వ్యాకరణమున విధింపబడి నవి. శుక తరం వస్రమ్ (ఈ 
రెంటిలో ఈ వస్త్రము ఎక్కువ తెల్లనిది) _దవ్యమునకు స్వతః ఉత రాపకర్షలు ఉండవు. 
అది నిజరూపమున వీకరూపముగనే యుండును. అందుచే ఆ దవ్యమునందుగల తెలుపు 
మున్నగు గుణముల ఉత్క-ర్షాపకర్షలను బట్టి [దవ్యమునకు ఉత్క-ర్షాపకర్షలు కలుగును. 
అనగా గుణమున నందున్న వాసిని [దవ్యమునం దారోపించిన, వాని మూలమున" [(దవ్యమునందు 

ఉత్క_ర్షాపకర్ష ములు భాసించును ఆని 1మహాభావ్యకారుడు నిర్ణయించెను. 

% ఈ యర్థము ““ఆకడారా చేశా సంజ్ఞా” (1-4-1) అను నూతమునకు సంబంధిం చిన 

భామ్యమున కలదు. ఇది మొదలు ద్వితీయాంత భాగమ. నగల సంజ్హలలో ఒక దానికి ఒకే సంజ్ఞ 
కలుగునని సూశార్థము. 

+ “అతిశాయనే తమ విష్టనౌ” (5-3-55) (న్యూనీకరణ రూపమగు ఆతిశాయనమున 
తమప్, ఇష్టన్ తద్ధితములు కలుగును) (పాతిపదికార్థో వై ద్రవ్యమ్మ్ నచ (దవ్యన్య |వకర్షా 
కళై సః, ఏవం ర్ట గుణః (వాతివదకార్ధః, యస్య స్తి (ప్రకర్ష క, తగ్రకర్తీ భవిష్యతి” అని 
మహాథావ్యము, 
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[2 
కాని దవ్యమునకు ఉత్క-ర్షాపక ర్షములు స్వాభావికములు కావనియు, అవి గుణము 

నకే కలుగుననియు ఎట్టు తెలియనగును ? అవి [దవ్యమునకు ఏల యుండరాదు ? అను 

(ప్రశ్నకు సమాధానము చెప్పుచున్నాడు. 

శో దవ్యస్యా౭ వ్యపదే శ్యస్య య ఉపాదీయతే గుణః | 

భేదకో వ్యపదేశాయ, తత్రకర్షోఒభిధీయశే ॥ 2 

అవ్యప దేశ్యస్య = వ్యవహరించుటకు అర్హ ముకాని అనగా శబ్దముచే చెప్పుటకు సాధ్యముకాని, 

(దవ్యస్య = |దవ్యమునకు, వ్యపదేశాయ = వ్యవహారము కొరకు, భేదకః = భేదమును కలి 
గించెడి, అనగా ఇతర వస్తువుకం టె వేరుపరచెడి, యః = ఏ, గుణః = గుణము అనగా జాతి, 

తెలుపు, నలుపు మున్నగు గుణము; వంట, చదువు మున్నగు క్రియ; దేవదత్త మున్నగు సంజ్ఞ 

అనెడి గుణము, ఉపాదీయతే = స్వీకరింపబడు చున్నదో అనగా శోబ్బముచే బోధింపబడు 

చున్నదో, తత్పకర్షః = ఆ గుణముయొక్క ఉత్కర్షము, అభిధీయతే = చెప్పబడుచున్నది. 

అనగా తర - తమ = ఇష్టన్ ; ఈయసున్ (ప్రత్యయములచే బోధింపబడుచున్నది. 

జాతి, గుణము, [కియ మున్నగు ఉపాధులను వేరుచేసి వాని సంబంధములేక శుద్ధ 

ద్రవ్యము సిరూపించుట సాధ్యము కాదు. నిరుపాధిక మగు (దవ్యము శుద్ద [బహ్మరూపమె. 

అట్టి [దవ్యమునందు ఉత్క_ర్షాపకర్షలు సంభవింపవు అట్టి (ద్రవ్యము శదబ్దవాచ్యము కానేరదు. 

లోకవ్యవహారమునకు తగదు. ఆ [దవ్యము శబ్లవాచ్యము కావలెనన్నచో జాత్యాదికమగు గుణ 

ములతో కలసియున్నదే కావలెను. ద్రవ్యమునందు ఉత్క-ర్జాపక ర్లములు కలుగవు అనుటలో 
“అవ్య పదేశ్యస్య” అను విశేషణము హేతురూపముగా చూపబడినది. 

అందుచే గుణములయందున్న ఉత్క-ర్షాపకర్షలను పురస్క రించుకొని తరతమ 

పత్యయములు [పవర్తించును. అందును దవ్యమునందు పెక్కు గుణములున్నను ఏ గుణము 

శబ్దముచే గహింపబడునో, ఆ గుణమునుబట్టి _పకర్షము చూపవలెను, 

ఇచట గుణపదము 'సంసరి భెదకమ్' అనుకారికచే గు ర్రింపబడిన గుణము'నే 
౧ 

బోధించును. 12 

అవతారిక [దవ్యమునకు స్వతః ఉత్కార్జాపకర్షలు సంభవింపవు. అందుచే 
దానియండున్న తెలుపు మున్నగు గుణముల ఉత్కర్షాపకర్షలను చూచి వాని ద్వారా ద్రవ్యము 

నకు ఉత్కర్షాపకర్షలు కలుగునని రెండవ కోకమున జూపబడకినది, శుక్లము మున్నగు గుణము 

లనే [పధానములుగా వివక్షించిన నవియు [దవ్యములే యగును. అట్టితరి శుక్టాది శ బ్బములకం టె 

'తరప్' మున్నగు ఆతిశాయనిక పత్యయములు (పవ ర్తింపనేరవు. లోకమున మా్యతము 

'శుక్రతరం రూపమ్ (ఈ తెలుపు ఉత్కృష్టమైనది) అను రీతిని పయోగములు కానవచ్చు 

చున్నవి. వానిని ఎట్టు సమర్థింప వలెను ? అను |పశ్నకు సమాధానము చెప్పుచున్నాడు. 
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శ్లో సర్వనై వ (ప్రధానస్య న వినా భద హేతునా । 

పకరో విద్యతే, నాఒపి శబస్యోపె తి వాచ్యతామ్ ॥ త్రి 
(5 యె వీ ౧ ఫే 

పధానస్య = _ప్రధానమగు, సర్వస్య - ఏవ = ఎల్ల వస్తువునకు, భేద హేతునా - వినా = 

భేదమునకు కారణమగు గుణాదికము లేనిది, ఉత్కర్షః = ఉత్కర్షము, న + విద్యతే = 
ఉండనెరదు. 

అరి, శబ్దస్య = శబ్రమునకు అనగా శుక, నీల మున్నగు శబ్దమునకు, వాచ్యతామ్-- 

అపి = వాచ్యత్యమును గూడ, నగ ఊపెతి = పొందనేరదు. [దవ్యము నిజరూపమున శబ్ద 

ముచే బోధింపబడదు అని భావము. 

పటము మున్నగువానియందున్న తెలుపు మున్నగు గుణము [పధానముగా వివక్షిత 

మగుచో నదియు |దవ్యమే యగును. “భేద్యత్వెన వివక్షిత ౪” (విశష్యమున అనగా విశేష్య 

ముగా వివక్షింపబడినది) అనికదా | దవ్యలక్ష ణము చూపబడినది. అట్టితరి శుక్ణరూపమున గల 

భాసురత్యము మున్నగు గుణములను వివక్షించి వాని ఉత్కర్షాపకర్షలను పురస్కరించుకొని, 

“శుక్టతరం రూపమ్ మున్నగు |పయోగములను సమర్థింపవలెను, 

ఓక వేళ భాసురత్వమును గూడ |పధానముగా వివక్షించిన నదియు [దవ్యమే 

యగునని భావించిన, అట్టితరి దానియందున్న స్వచ్చత మున్నగు గుణములను |గహించి 

వానిని బోధింబెడి శబ్దములకంటె తరబాదులను [ప్రవ ర్రింపజేయవలిను. 

ఇట్లు ఎంతవరకు మనము ఎల్ల వస్తువులను (ప్రధానముగా భావించెద మా, అంత 

వరకు దానియందు విజాతీయమగు ధర్మములు లభించును. కనుకనే కారికలో “సర్వ ష్యైవ' 

అని సామాన్యముగా జూపబడినది. ఈ యర్థము మొదటి కాండమున ( (బహ్మకాండము) 

*64 వ కోక మున వివరింపబడియున్నది. 1151 

అవతారిక. “శుక్టతరం రూపమ్” (ఈ శుక్షరూపము మిక్కిలి ఉత్కృష్టము) 
మున్నగు [ప్రయోగములు భాసురత్వాది గుణములనుబట్టి సమర్థించుట యుక్తము కాదు. శబ్ద 

ముచే బోధింపబడిన గుణముల తారత మ్యమును బట్టియే తరబాదులు |పవర్తించును. పై 

పయోగములలో భాసురత్వాధికము శబ్దముచే టోధింపబడలేదు. అట్టు కాకున్న ఎన్నియో 

ధర్మములు |దవ్యమునందుండుటచే వానిలో నేధర్మముబట్టి తరతమ _ప్రత్యయములు (ప్రవ 
రించునో నియమము లభింపదు అను ప్రశ్నకు సమాధానము చెప్పుచున్నాడు. 

ో॥ విద్యమానాః (ప్రధానేషు న సర్వే భేదహేతవః, 

విశేషశబెరుచ్య నె వ్యావృతార్గాభిధాయిభిః ॥ 4 
త జ ధట 

(పకీయ శే” 1-64, 
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ములుగా వివజితములగు ఘటము, శుక్టము, భాసురము మున్నగు ఆర్థములయందు, విద్య 

మానాః = ఉన్న టియు, భేద హెతవః = ఇతర వస్తువును వేరుచేయుటకు కారణములగు, 

సర్వే = ఎల్ల ధర్మములు, నా ఉచ్యన్తె = చెప్పబడవు. వస్తు వులయందున్న ఘటత్వము 

నలుపు, పెద్దతనము మున్నగు ధర్మములు ఒకే ళబ్దముచే బోధింపబడవని భావము. 

ఘటమునందు ఘటత్యము [దవ్యత్వము మున్నగు జాతి, నలుపు తెలుపు మున్నగు 

గుణము, చలనము మున్నగు |కియ, అల్పత్వము మున్నగు పరిమాణము, ఏకత్యము మున్నగు 
సంఖ్య, క రృత్యము మున్నగు కారకము, ఇంకను ఇట్టి విశేషము లెన్నియో కలవు. అవియే 
ఘటవ్య క్రిని ఇతర వస్తువులనుండి వేరుచేయుచున్న వి. ఆన్ని విశేషములతో గూడియున్నట్టు 
ఘటమును బోధింపతలచిన అన్ని శబ్రములను ఉపయోగింపవలెను. అట్టి ఘటమును ఒకే 

శబ్దము జోధింప జాలదు. 

ఇటే “శుక్లః అను కబ్బముచే తెలుపు అను అర్థము బో ధింపబడుచున్నది. కాని 

దానియందు గుణత్వము శుక్టత్వము మున్నగు జాతి, ఏకత్యము మున్నగు సంఖ్య, భాసురత్వము 

నిర్మలత్వము మున్నగు ఎన్నియో విశేషములు కలవు. కాని వాని నన్నిటిని శుక్ల శబ్దము 

టోధింపజాలదు. వానిని బోధింపదలచిన సెక్కు. శబ్రములను పయోగింపవలెను, కనుకనే 

అవి విశేష శబ్దములుగా (గ్రహింపబడుచున్నవి. అట్టుకాక ఎల్ల విశేషములతో గూడిన ఘటాదు 
లను ఒకే శబ్దము బోధించిన, నది సామాన్య కోబ్లమే యగును కాని లోకమున నట్టు కానరాదు. 

కాబట్టి ఏ విశేషమును బోధింపదలచెనో, ఆ విశేషమును ఆ శబ్దముచేతనే చూప 

వలెను. అటి శబముచే లభించిన గుణములే దవ్యమునందు ఉత ),.ర్గమును జూపగలవు. 
ట్ a) య 

శుకతరం రూపమ్ మున్నగు [పయోగములలో గూడ భాసురత్వాది విశేష గుణ 
Cc 

ములు గూడ బక శోబవాచ్యములే యగును. అట్టుకాక పె నియమమును అనుసరించి భాను 
(se) టి 

రత్వాదులు పక్ష శబ్ధ వాచ్యములే కానిచో భేదక ధర్మము లేనందున నచట తరబాదులు (పవ 
టి 

ర్రింపక పోయెడివి. 

కాబట్టి |పామాణికమగు పయోగము యొక్క_ బలముచే నిచట మాాతము విశేష 

ధర్మములు కూడ శుక్రాది శోబ్బ్దవాచకములనుటయే లెస్స. TUT 

అవతారిక [దవ్యము నిజరూపమున శబ్దవాచ్యము కానేరదు. మరియు దాని 

యందు ఉత్కర్షాపకర్షములు స్వతః సంభవింపవు. అందుచే దానియందున్న గుణములను 

(గహించి వానిద్వారా దానికి శబ్ద వాచ్యత్వము, ఉత్క_ర్షాపకర్ష వ్యవహారము నిర్వహింపవలెనని 

ఇంతవరకు చూపబడినది. 

కాసి గుణముల సాహాయ్యము [ద్రవ్యమునకు కబ్బవాచ్యత్వమును పొందుపరచుట కె 

సము ధ్రైశము 183 పదకాండము 
6 

సపయోగపడుచన్న ది ఆంత మా (తముచే గుణముల సాహాగప్యము అనగా వాని బలము ఉప 

యోగింపబడి క్షీణించినందున, మరల గుణములు దవ్య (పకర్షకు గూడ ఎట్టు సహకరింప 

గలవు? అనగా గుణములు |దవ్యమునకు రెండు విధములగు ఉపకారములను ఎట్టు చెయ 

గలవు? [దవ్యము శోబ్బముచే జోధింపబడుటకై గుణములు సహకరించినందున నవియే మరల 

_పకర్షకు కారణము లెట్లు కాగలవు? అను |పశ్నకు సమాధానము చెప్పుచున్నాడు. 

శో వస్తూపలక్షణే తత విశేషో వ్యాపృతోయది | 

(సకర్షా నియమాభావాక్స్యాద నిజాత హెతుక 8 ॥ స్ట్ 
1 3 

తత జా ఆ స్థలములలో అనగా 'శుక్టతరః పఓః', శుక్షతరం రూపమ్” మున్నగు (ప్రయోగము 

లలో, విశేషః = విశేషము అనగా వక్షరూపము భాసురత్వము మున్నగు విశేషము, వస్తూప 

లక్షణే = [దవ్యమా[తమును శోబ్బముచే బోధించుటయందే, వ్యాపృతః యది = వ్యాపారము 

కలది యగుచో, అనగా అంతమ్మాతమున గుణము చరితార్థమై |పకర్షాధాయకము కూడ 

కాకున్న, నియమాభావాత్ = నియమము లేనందున, (ప్రకర్షః = ఉత్క-ర్షము, అవిజ్ఞాత 

హేతుకః = తెలియబడని పాతువు కలదై, స్యాత్ = కావచ్చును, ఏ గుణమునుబట్టి ఈ (పక 

రము కలుగుగున్నదో తెలియక పోయెడిని. 

శుర్హాది గుణసంబంధము లెనిది పటము మున్నగు [ద్రవ్యము శ బవాచ్యము కానేరదు. 

శోబ్ద్బముచే బోధింపబడుటకై గుణములు [దవ్యములతో సంబద్ధములగుచున్న వి. అంత మాతాన 

అవి ఉపయోగపడుటచే చరితార్థమ.లు కావచ్చును. కాని వాని యపయోగము అంతమ్మాతమే 
అని భావింపరాదు. అదైన ఉత్క-ర్షాపక ర్షములు నిర్హేతుకములే కావలెను. అట్లు లోకానుభవము 

లేదు. కాబట్టి గుణములు [దవ్యము శబ్దవాచ్యమగుటయందు తోడ్పడుచు ఆ |ద్రవ్యమునందు 
ఇతర వస్తువుకంటె ఉత్క-ర్షాపక ర్షములకు కారణములు కూడ కాగలవు, nd 

అవతారిక “నికృష్ట తరః” (చాల నీచుడు), [పకృష్ణతరః (మిక్కిలి (ప్రకర్ష 

కలవాడు) అను (పయోగములు కానవచ్చుచున్న వి. కాని నికృష్టునియందు ఊత్కంర్ష మెట్లు ? 

పకర్ల్షకల వానికి ఇంకను |పకర్ల ఎట్టు? అట్టితరి ఆతిళాయనిక [ప్రత్యయము లెటు 
ర్న ల్ని (తత) అ లా 

(పవర్తింప గలవు? అను పశ్నకు సమాధానము చెప్పుచున్నాడు. 

శ్లో॥ సర్వం చ సర్వతోఒవశ్యం నియమేన (ప్రకృష్యతే | 

సంసర్గిణా నిమి_త్తేన నికృష్టేనాధికేన వా ॥ 6 

నికృషైన = తక్కువ యగునట్టి, వా==కాక, అధికేన = అధిక మగునట్టి, సంసర్గిణా = 

సంబంధించియున్న, నిమి తేన = నిమి త్తముచే, సర్యం - చ = ఎల్ల వస్తువు, సర్వతః = 

ఎలి వస్తువులను బట్టి, నియమేన = నియతముగా , | పకృష్యతే = [పకర్షకలదిగా గహింప 
— ల ల్ని య 

బడుచున్నది. 

(పతి వస్తువు సజాతీయ వస్తువునుబట్టి న్యూనాధిక భావమును బొందును, న్యూన 
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[7 
తము! ననే మిక్కి-లి న్యూనమగుచో నదియు తరనాదిి పత్యయములను బొందును. దానికంటె 

తక్కూవగానున్నది. లేదని యర్థము భాసించును. సీచులు ఒక తెగకు చెందినవారుందురు. 
వారిలో గూడ ఉచ్చ నీచభావము తప్పక యుండును. ఒకే విధమగు నీచత్వసు ఎలరియందు 
ఉండదు. ఆ స్థితిలో నూటికి ఆరువదిపాళ్ళు మంచి గుణములు కలవాడొకడు, ఏబది పాళ్ళు 

మంచి గుణములు కలవాడు మరియొకడు అను రీతిని భేదము వారిలో నుండును. ఆ సంఘ 

మున నూటికి నూరుపాళ్ళు చెడుగుణములు కలవాడు ని ఒప తరః' అను పదముచే వాడ 

బడును. నీచభావమున వానికంటె నీచుడు మరియొకండు లేడను భావము భాసించును. ఈ 
పద్ధతిలో నీచత్వమున ఆధిక్యముండుటచే నచట నట్టి ఉత్క-ర్షమును (గ్రహించి తరతమ 
(పత్యయములు [పవ రింప గలవు. 

ఆపే ఉత్తములు ఒక తరగతికి చెందియుందురు. వారిలో నూటికి పదిపాళ్ళు చెడు 

గుణములు కలవాడొకడు, ఆయిదుపాళ్ళు చెడుగుణములు కలవాడు మరియొకడు, అను రీతిని 

తారతమ్యవ ము సియతముగా నుండును. నూటికి నూరుపాళ్ళు మంచిగుణములు కలవాడు సర్యో 

త్రము డగును. 

ఇర్రే ఏమియులేదను నర్థమును బోధించునపుడు “ని శబ్దముకంటె తరబాదులు 
(పవ ర్రించును. *నతరామ్ి. “ని శ బ్రమునకు అభావమర్థము. అభావమనగా లేమి. ఆ లేమిలో 
గూడ ఏమియులేదనెడి & స్థితిని పై ప శబ్దము సూచించును. లేమిలో పరమావధి ఉత్క_ర్షముగా 
భావింపగా తరబాదులు పవ ర్రించును . " 161 

అవశారితో-- గోతగా (ఈ రెండు గోవులలో ఈ గోవు ఉత గ్రాష్టమైనది) 
“అశ్వత రః (ఈ రెంటిలో ఈ యశ్వము ఉత్కృష్టమైనది) అను ప్రయోగములు కానవచ్చు 
చున్నవి. ఇచట ఉత్క_ర్షమునకు కారణమగు గుణము ఏదియు శబ్దవాచ్యమై లేదు. గోత్వము, 
అశ్మాత్ణము ఆను జాతులు మాతము భాసించుచు చున్నవి. అవి ఎల్ల వ్యక్తులకు సమానములే 
కాన, _పకర్షహాతువులు కానేరవు. కాగా పై [పయోగముల కుపప త్తి యెట్టు? అను (పశ్నకు 
సమాధానము చెప్పుచున్నాడు, 

శో నాపేక్షతే నిమిత్తం చ (ప్రకర్ష వ్యాపృతం యది । 

(దవ్యస్య స్యాదుపాదానం (ప్రకరం (పత్యనర్ణకమ్ || 7 

— మం య w 6౨న నయ ఆర (|దవ్యమ్, ద్రవ్యము, _పకర్ష = అతిశయము చూపద దలచినపుడు, వ్యాపృతమ్ = వ్యాపా 
రముతో గూడిన అనగా విశేషముగానున్న, నిమి త్తమ్ = నిమి త్రమును, న + అపేక్షతే +- 

— agi. | ie py చేత్ = ఆపేకింపనిచో, _పకర్షం + పతి = ఇతర వస్తువులకంటె తనయందున్న ఉత్య్టార్ష 
మును గూరి నగా దానిని వః కవరచు వ ఏ అనగా దానిని వ్యక్రపరచుటకై, |దవ్యస = దవ్యముయొక్క, ఉపాదానమ్ = 
స్వీకారము, అనర్థక జా పయోజనము కేనిది, స్వాత్ = కావలెను, నిరూపి ంపదలదిన అతి 

ఇర శయము వ్య క్రముకానందున 'గోతరా అను (ప్రయోగమే లేకపోయెడిని అని భావము. 
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జాతినిబట్టి అతిశయము లభింపదు. ఆది ఎల్ల వ్యక్తులకు సాధారణమేకదా ! పె 

(ప్రయోగములు సార్య|తికములై యున్నవి. ఉత్క_ర్షను సంపాదించెడి మరియొక గుణము ఆ 

శబ్ద్బముచే చెప్పబడుట లేదు. అందుచే ఈ దీతిగా సమన్వయము చేయవలెను. ఆవులకు పాలు 

ఇచ్చుట స్వభావము. పాలు ఇచ్చుట అనే గుణమును బట్టి (ప్రకర్ష వివక్షితమగును. కాగా దోహన 

[క్రియనుబట్టి, తరతమ భావము చెప్పనగును. ఈ రెండు ఆవులలో ఈ ఆవు అధికముగా 
పాలు ఇచ్చును అను అర్థమును వ్య క్రపరచుట కై “గోతరా' అను శబ్దము (పయు క్రమగును, 

వృషభములకు బరువుమోయుట, పొలము దున్నట మున్నగు పనులు స్వాభావిక 

ములు, వానినిబట్టి (పకర్షము వివక్షితము కాగలదు. వ వృషభత రః, 

అశ్వ్యమునకు పరుగెత్తుట స్వాభావికము. _ దానినిబట్టి |పకర్షము వివక్షితము 

కానగును. అశ్వతరః. 

పె [ప్రయోగములలో గవాది శ బములకు గోత్యాది జాతియేకాక దోహనము, వాహ 

నము, పలాయనము మున్నగు [కియలు గూడ వాచ్యములే యగును, వానినిబట్టి తర తమ 

భావము గు రింపబడును. అట్టుకాకున్న గవాది శబ్దముల [ప్రయోగము వ్యర్థమే యగును. 17 

ఆనతారిక (పకరణార్థమును ముగింపుచున్నాడు. 

శో సవ్యాపారో గుణ_స్తస్మాత్స్వ ప్రక ర్గనిబన్దనః | 

ద్రవ్యాత్మానం భిన_త్త్యేవ స్వ(ప్రకర్షే నివేశయన్ ॥ 8 

తస్మాత్ = ఆ కారణమువలన, అనగా ద్రవ్యమునకు స్వత: ఉత్కర్జాపకర్షములు సంభవింప 

నందున, స్వ పకర్షనిబన్థనః = తనయొక,. అనగా గుణము యొక్క ఉత్కర్షము కారణముగా 

గల, కనుకనే సప్వ్యాపారః = = వ్యాపారము తోగూడిన అనగా విశేషణముగానున్న, గుణక ౫ 

గుణము (రూపము, భాసురత్వము, నైర్మల్యము, దోహనము, వాహనము పలాయనము 

మున్నగు) స్వపకర్షి = తనయొక్క ఆనగా (ద్రవ్యము యొక్క ఉత్క-ర్షమునందు, దవా 

త్మానమ్ = [దవ్యస్వరూపమును, నివేశయన్ = ఉంచుచున్నదై, భినతత్తి + ఏవ = ఇతర 
వస్తువునుండి తప్పక వేరుచేయగలదు. 

గుణములకు ఉత్క-ర్జాపక ర్షములు సంభవించును. వానిని తనకు ఆశయమగు 

(దవ్యమునకు సంబంధింపజేసి ఇతర వస్తువునుండి ఆ [దవ్యమును గుణములు వేరుచేయ 
చున్నవి, 

ఆనతారిర్__ గుణములయందున్న ఉత్క-ర్షాపక ర్షములు దవ్యమున కెట్లు 

సంబంధించును ? అన్యధర్మము అన్యమునకు కలుగుట అసంభవము కదా! అను _పశ్నకు 

సమాధానము చెప్పుచున్నాడు. 

శో అరూపం పరరూపేణ (దవ్యమాఖ్యాయతే యథా । 

అ(ప్రకర్షం (ప్రకర్షణ గుణస్యాఒ౬విశ్యతే తథా ॥ 9 
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యథా = నీ రీతిగా, అరూపమ్ = రూపములేని అనగా స్వతః తన రూపము తప్ప మరియొక 

రూపములేని, |దవ్యమ్ = స్పటిక ము మున్నగు వస్తువు, పరరూపేణ = ఇతర వస్తువుయొక్క- 

రూపముచే, ఆఖ్యాయతే = చెప్పబడుచున్న దో, మంకెనపూవుయొక్క_ ఎరుపుత నము సృటికము 

నందు భాసింపగా, తెల్లగానున్న స్పటికము కూడ 'సృటికము ఎర్రగానున్నద ని చెప్పబడు 

చున్నదో యని భావము. 

తథా = అపె, అ|పకర్షమ్ = స్యతః ఉత్క-ర్జాపక ర్షములు లేని, పటము మున్నగు 

[దవ్యము, గుణస్య = శుక్షరూపము మున్నగు గుణముయొక్క-, (పక రేణ = ఉత్కర్షము శ 

ఆవిశ్యతే = ఆవేశింపబడుచున్నది, అనగా ఆకమింపబడుచున్న ది. 

అన్యధర్మములు అన్య|త సం|క మించుటలో సామీష్యము కారణము కాగలదు. తెల్లని 

స్పటిక ము దగర ఎలఅ పూవు ఉన్నచో దాని ఎరుపుతనము స్పటిక మునందు సంకమించును. 
౧ (అ) 

) 

ఆమే గుణములకు గుణములుక లవానికి భేదము గృహితము కానందున గుణముల ధర్మములు 
se) 

[దవ్యమునకు సం[కమింపగలవు. 

కాక అరూపమ్ = రూపములేని నిర్గుణ పర|బహ్మము అనెడి, దవ్యమ్ = 

[(దవ్యము, పరరూపేణ = అనాది సిద్ధమగు మాయయొక్క- సంబంధమువలన కలిగెడి 

రూపము మున్నగువాని సంబంధముచే యథా == వ రీతిగ,  ఆఖ్యాయతే = వ్యవహరింపబడు 

చున్నదో అసి దృష్టాంత వాక్యమున కర్ధము చెప్పవలెను. ri 

గుణనముద్దోళయు ముగినీనోది 

దిక్ సముద్దేశము--5 

అధనొతారికో— దవ్యము మున్నగు పది పదార్భములు మూడవ కాండమున నిరూ 

పింపబడుచున్న వని _పతిజ్ఞచెసి (ద్రవ్యమును గుణమును నిరూపించి, ఈ సముర్దేశమున 

దిక్కును నిర్ణయించుచున్నాడు. దిక్కునకు పరాధీ నత్వము స్యాభావికము, అట్టి ధర్మము 

కలవియగుటచే సాధన [కియాకాలములను గూడ పేర్కానుచున్నాడు. 

శో దిక్ సాధనం (క్రియా కాల ఇతి వ_స్త్వభిధాయినః | 

శ ్ ర్కిరూసం* పదార్థానా మత్య_న్నమనవస్టితాః || 1 

1. దిక్, 2. సాధనమ్, (కర్త, కర్మ, కరణము మున్నగు కారకము), 8. కియా, 4, కాలః 

ఇతి = అనెడి ఈ నాల్లు శబ్దములు, పదార్థానామ్ = కడవ, నేల, నీరు మున్నగు సిద్ధ సభా 

వకములగు పదార్థములయొక అనగా వానియందు కల, శ క్రిరూపమ్ = శ క్రి స్వరూపమగు. 

వస్తు = వస్తువును, అభిధాయినః = చెప్పు స్వభావము కలవి. 

కాని, అత్య న్తమ్ వా మిక్కిలి, అనవస్థితాః = నియతములై కానరావు, అనగా 

దిక్కు మున్నగు ఆఅరములు తార్కికులచే ఎటు నిర్వచింపబడినవో, అటి యరములతో ఈ 
థె ధా ప “"థ 

శబ్బములకు సంబంధము కానరాకున్నది, అట్టి యర్థములను వ్యాకర ణశా స్ర్రమున సూతము 

లలో నుపయోగింపబడిన దిగాదిశ బములు జోధింపలేదు. కాబట్టి అసాధారణములగు వీని 

యర్గ ములను జూపి తదనుసారముగా సరియగు లక్షణములను వివరించి సిద్ధాంతమును దెలుప 

వలెనని భావము. 

దిక్కు మున్నగు నాలుగు పదార్థములును , భూమి మున్నగు సుతం త పదార్థముల 

యందున్న శ క్రిరూపములు, అనగా కార్యవిశేషమును కలిగించెడి సామర్థ్యవి శేషములు, 

దిగాదులు స్వతంత వస్తువులు కానేరవు, పరాధీనత్యము శక్తికి అసాధారణమగు రూపము. 

సూర్య సంయోగమునుబట్టి భూమి మున్నగు స్యతం|త పదార్థములయందు దిక్ళ క్తి 

అభివ్య క్తమగును. కనుక ఇది పరాధీనమే. 

సాధనశ'బ్దము కర్త, కర్మ, కరణ, సం[పదాన, అపాదాన, అధికరణ, హేతువులు 

అను కారకములను బోధించును. పదార్థముల శక్తియే కారకము. “శ క్రిః కారకమ్” అని 

మహాభాష్యకారుని నిర్ణయము. 

క్రియ [దవ్యములవలన జనియించును. [దవ్యాశితమగుటచే నిదియు పరాధీనమే. 

కాలము ఇతర వస్తువుల నాశ్రయించియే యున్నందున పరాదీనము. 

* పాఠాంతరము _ రూపే, 



STE 
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శె భావములు ఆయా సముద్దేశములలో వ్య క్త్రమగును, 

వె శేషికులు = క్రియ స్వతంత పదార్గమనియు, దిక్కాలములు స్యతం|త్ర (దవ్య 

రూపములనియు చెప్పుచు, వానికి ఏవో కొన్ని లక్షణములను జూపియున్నారు. 

కాని యట్టు చెప్పుట పొసగదు. పై రీతిని దిగాదులు శ క్తిరూపములు గదా! 

ఈ యభిప్రాయముతో 'అత్య న్తమనవస్థితాః' అని భర్తృహరి పలికెను. వై శేషికులు చేసిన 

నిర్ణయమును స్వీకరించినచో వ్యాకరణ సూూతముల యర్థము సరియగు మార్గాన లభింపదు. 

వ్యాకరణ సూత్రాలలో దిగాదిశబ్దము లుపయోగింపబడియున్న లవి. 

“దిక్ళబై భ్యః . దిగ్గేశకాకషు” (5-8-27) ఇత్యాది. 

| పకృతకారికయందలి “శ క్రిరూపమ్' అనుదానికి బదులుగా “శక్తిరూపే అను 

స ప్తమ్యంతపాఠ మే తరచుగ కానవచ్చుచున్నది. ఆ పాఠమున నీ రీతిగా సమన్వయము చేయ 
వలెను, 

వస్వభిధాయినః = సిద్ధ స్వభావమగు వస్తువులను బోధించు స్యభావముకల, దిక్, 

సాధనం, |కియా, కాలః, ఇతి = దిక్ మున్నగు నాల్లు శబ్దములు అనగా వై శేషికుల మతము 

ననుసరించి స్వతంతపదార్థ బోధకములగు దిగాదిశబ్దములు, పదాగ్థానామ్ = పదార్థముల 

యొక్క అనగా వానియందున్న, శక్తిరూపే = శ క్రి స్వరూపము విషయమై, అత్య నమ్ = 

మిక్కిలి, అనవస్థి 8 = నియతరూపములై కాకున్నవి. 

'పెరవారు చెప్పిన అర్థములను దిగాదిశ బ్బములు బోధింపజాలవు. వారి మతము 

చొప్పున నా శబ్రములు స్యతం| త పదార్థ వాచకములు, నిజమున దిగాదులు శ క్తిరూపములని 

భావము, 

శ క్రిరూపమ్, శ క్రిరూపే, అను పాఠములలో సమన్యయభేదమే, తాత్పర్య భేదము 

లేదు. uli 

అవతారిక మొదటి క్టోకమున దిక్కు. సాధనము [కియకాలము అనునవి క ్ తి 

రూపములని చెప్పబడినది. వానిలో సాధనమునకు క్రియకు పాణిని వ్యాకరణమున గల 

హేతువులను జూచి లక్షణము చెప్పవలెను. అనుమాన [పమాణముచే వాని స్యరూపము నిర్ణ 

యింపవలెను. ఆ యంశము సాధన [కియా (T, 8) సముద్దేశములలో నిరూపింపబడును, 

దిక్కాలములలో కాలము యొక్క. స్వరూపము 9వ సముద్దేశమున చెప్పబడును. [ప్రస్తుతము 

దిక్కునకు లక్షణము చెప్పుచున్నాడు. 

శో వ్యతిరెకస్య యో హేతురవధి (పతిపాద్యయో 8 | 

బుజ్వి త్యేవం యతోఒన్యేన వినా బుద్ధిః (ప్రవర్తతే 1 2 
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కర్మణోజాతి భేదానా నుభివ్య క్రి ర్యదా_శయా । 

సానై్వరుపాధిభిర్భిన్నా శ క్తిర్దిగితి కథ్యతే ॥ 8 

దిక్న క్రి నిజరూపమున ఒక్కాటియె, కాని దగ్గరగానున్న వస్తువుల సంపర్కవశమున నది పది 

విధములుగా కానవచ్చుచున్నది. అది [పత్యక్షముగా కానరానందున యు క్తములగు హతువు 

లచే గుర్తిపబడుచున్నది. (ప్రస్తుతము మూడు హెతువులచే దిక్ళక్తికలదని నిరూపించు 

చున్నాడు. 

1. అవధి |పతిపాద్యయోః = అవధికి అవధిమత్తునకు గల, వ్యతిరేక స్య = భేద 
మునకు అనగా ఆ రెంటికిగల సంబంధమునకు, యః = ఏది, హేతుః = కారణమో. 

~~ 

“వృత్నః పర్వతాత్ పూర్వః' (చెట్టు కొండకం టె ముందుగానున్నది) చెట్టు ఎచ్మట 

నున్నది? అను (పశ్నకు సమాధానము చెప్పుటకై దానికి దగరగానున్న వస్తువులను 

హద్దుగా జూపి నిర్ణయించుట లోక సహజము. అట్టి చెట్టు (పతివాద్యము, అనగా అదియే నిర్ణ 

యింపదగినది. హధ్ధుగా చూపబడిన పర్వతము అవధి. [పతిపాద్యమగు వృక్షము అవధిమత్తు 

అనగా అవధికలది. ఆ రెంటికి అవధ్యవధిమత్సంబంధము కలదని యొల్లరికిని తెల్పమె. ఈ 

సంబంధము కేవలము పర్వతమును వృక్షమును నిమి త్రముగా గైకొని లభించునది కాదు. 
పర్యతాదులయం దుండెడి పర్వతత్వము మున్నగు జాతులనుబట్టియు ఆ సంబంధము చెప్ప 

తగదు. ఇచట జాతి యనునది వివక్షితమే కాదుకదా! మరియొక నిమిత్తము చెప్పనలవి 
కానందున పరిశేషన్యాయముచే దిక్శ క్రిని బట్టియే ఈ రెంటికి ఈ సంబంధము కలుగుచున్న దని 

చెప్పక తీరదు. 

బి, అన్యేన--వినా = మరియొకవస్తు వు లేకున్నను, యతః = దేనివలన, బుజు= 

తిన్నగా ఉన్నది, ఇతి +- ఏవమ్ = ఈ రూపముతోనున్న, బుద్ధిః = జ్ఞానము, ,పవర్తతే = 
కలుగుచున్న దో, 

కోకమున “'బుజు అనునది వక త్యము మున్న గువానికి గూడ ఉపలక్షణము. 

అనగా వానిని కూడ (గహింపవలెను. 

ఈ వెదురుక జ్ఞ తిన్నగా ఉన్నది. ఇది వ్యకముగా ఉన్నది అను రీతిని లోకుల 

వ్యవహారము కలదు. అందు భూమి మున్నగు పదార్థముల సంబంధములేకయే అట్టి వాడుక 

కలుగుచున్నది. అట్టు వ్యవహరించుటకు ఏదియో నిమి ్తముండవలెను. ఆ నిమి త్రమే దిక్కు 
కాగలదు. ఒకే దిక్కువైపు పదార్థము (ప్రసారము కలదియగుచో తిన్నగా ఉన్న దనియు, 
అట్టుకాక నానాదిక్కులవై పు |పసరించిన వంకరగా ఉన్న దనియు భావింపవచ్చును. 

వి, కర్మణః = కర్మయొక్క_ అనగా ఎత్తుట, దించుట మున్నగు వ్యాపారముల. 

స్ట ba 
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| 
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కర్మ అనగా పని. దానియందు కర్మత్వజాతి కలదు. ఉల్టెపణము (ఎత్తుట), అవ 

కేపణము (దించుట), [ప్రసారణము (చాచుట), ఆకుంచనము (లాగుకొనుట) మున్నగు రీతిని 

ఆకర్మ పలు విధములుగా నున్నది. పీనియందును ఉల్లైపణత్వము మున్నగు జాతులు కలవు, 

ఈ వ్యాపారములు మనకు (ప్రత్యక్ష సిద్ధములు. వీనియందు గల విభిన్నములగు జాతులకు 

వ్యంజకము దిక్ళ._క్తి. హస్తమును మీదుగా ఎత్తగా ఊళ్లైెపణమందురు. ఇట్టివి యన్నియు 

ఆయా దిక్కులవై పు హసాదుల పసారణముచే కలుగుచున్నవి. 

వాక్యపదీయము 190 

కారికయందు 'కర్మణః' అనునది జాత్యేక వచనాంతము. 

సా= అటి, శ కిః=శ కి, స్వః = తనకు సంబంధించిన, ఉపాధిఖిః = ఉపాధు 
న్్ ట్ న జ స న కకక 

లచే, భిన్నా = భిన్నమైనదై, దిక్ + ఇతి = దిక్కు అని, కథ్యత = చెప్పబడుచున్నది. 

ఉప + ఆ + దధాతి అనువ్యుత్చ త్తిచే తనకు దగ్గరగానున్న దానికి తన గుణ 

మును సం|కమింపచేయునది, ఉపాధి యనబడును. ఉదా: ఎజ్జసి వస్తువు తనకు దగ్గరగా 

ఉన్న తెల్లని స్పటికమునకు తన ఎరుపుతనమును సం[కమింపచేయు చున్నది. కాగా ఎజ్జని 

వస్తువు ఇచట ఉపాధి కాగలదు. అక్ర దిక్శ క్తి నిజరూపమున ఒక్యాటియి ఐనను సూర్య 

సంయోగము కల [పదెశములనెడి ఉపాధులచే పది విధములగు పరిణామములను జెందు 

చున్నది, 

మధ్యాహ్నకాలమున సూర్యబింబము ఉత్తర ముఖముగా నుండును. అట్టి సూర్య 

బింబమునకు అభిముఖముగాఉన్నది ఉత్తరము, ఉదయపర్వతమునకు సంబంధించినది తూర్పు, 

పశ్చిమ పర్వతమునకు సంబంధించినది పడమర, సూ ర్యబింబమునకు వెనుకభాగమున నున్నది 

దక్షిణము అను నామములు కలుగుచున్నవి, ఇ ఈశాన్యము మున్నగు నాలుగు విదిక్కులు, 

ఊర్యము, అధరము అని రెండు, మొ తము పది దిక్టులుగా దిక్ళ క్తి విభ క్తమగుచున్నది. ॥2,లి॥ 
థి 

0 

అవతారిక వస్తువులకు గల పరత్వాపరత్వములు దికృక్తివలననె కలుగు 

చున్నవని చెప్పుచున్నాడు. 

శ్లో॥ పరాఒపరత్వే మూర్తానాం దేశ భేదనిబన్లనే 
౧౧ 

తతఏవ [పకల్పేఠతే, (క్రనరూసేతుకాలత।ః ॥ 4 

గీ. మూరానామ్ = మూ ర్రములగు వస్తువులకు సంబంధించి నట్టియు, దేశ భేద నిబన్దనే = 

దేశముయొక భేదము కారణముగాగల, పరత్యాపర ల్యే = పరత్వము అపరత్వమును అనగా 

ముందువెనుక అనునవి, తతః - ఏవ = దానివలననే అనగా దిక్శ క్రివలననే, (పకల్పేతె = 

కలుగుచున్నవి, 

పరిమితమగు పరిమాణముకల వస్తువులు మూర్తములనబడును. అట్టి వస్తువులకు 

కలిగెడి పరత్వము అపరత్వము అనునవి భిన్నమగు దేశమునుబట్టి కలుగును. “ఈ పర్వతము 

ముందుగా ఉన్నది. దాసి తరువాత వృక్షమున్న ది" అను రీతిని వస్తువులు ముందు వెనుక 
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ఉన్నవని లోకులు వ్యవహరింతురు. ముందు వెనుక అని తెలిసికొనుటకు భూమియొక్క 
(పదేశము కారణమగుచున్నది. భూ(పదేశమునకు పరత్వాపరత్వములు దిక్కువలన కలుగు 
చున్నవి. దిక్కునుబట్టి భ్యూపదేశమునకు “ఇది ముందు, ఇది వెనుక” అని వ్యవహారములు 
కలుగును. అట్టి దేశముయుక్క_ పరత్వాపరత్వములను బట్టి వృక్షము మున్నగు మూర్త 
వస్తువులకు పరత్వాపరత్వములు కలుగుచున్నవి. 

B, [కమరూశే = కమరూపములగు, పరత్వ్యాపర తే --తు=ాపర త్యా పర త్వ ములు 
మ్మాతము, కాలత:ః = కాలమువలన, (పకల్పేతె ము కలుగుచున్నవి. 

“ఇచట పూర్వము వృక్షముండెడిది, ఇపుడు గృహమున్నది” అను రీతిని పదార్థ 
ములకు [కమము కలదు. ఇక్రై “ఈ కలాశాలలో పూర్వము సుబ్బారాయశాన్త్ర ఉండేవారు. 
ఇపుడు వేంకటశాస్త్రి ఉన్నారు” అనియు వాడుక కలదు. అది కాలము శక్తివలన కలుగు 
చున్నది. అడి దిక్న_క్తికృతము కాదు. కాలమునందు వస్తువుల శక్తులను |పతిబంధించుట 
వానిని కార్యోన్యుఖములుగా |పసరింపజేయుట అనెడి అసాధారణములగు రెండు శక్తులు 
కలవు. ఈ యంశము కాలసముర్దేశమున విపులముగా నిరూపింపబడును. అట్టి కాలముయొక్క_ 
శక్తులవలన పదార్భములకు [కమరూపమగు పరత్యాపరత్యములు కలుగును 

కాగా పరత్వము అపరత్వము అనునవి దెశమునుబట్టియు కాలమునుబట్టి కలుగును, 
దేశమువలన కలిగెడి పరత్వాపరత్వములకు దికృ క్రి కారణమగుచున్నది. కనుక దిక క్రికి 
కాలశ క్తికి సాంకర్యము లేదు. అవి వేరువేరు శక్తులే. 

ఇట్టి పరత్వాపరత్వములు మూ ర్రముల కే కలుగును, అమూ ర్రములగు ఆకాశాదు 
లకు కలుగవు. 

14 

అవతారిరో అమూ ర్రములగు ఆకాళాదులకు గూడ కల్పితములగు పరత్వా 
పరత్వములు కలుగుచున్నవని చెప్పుచున్నాడు. 

శో ఆకాశస్య(పదేశేన భాగ శక్చానై $ః పృథక్ పృథక్ | 

సా సంయోగ విభాగానా ముపాధిత్యాయ కల్పతే |] గ్ 

ఆకాశస్య = ఆకాశమునకు, [పదేశేన = వకదేశమగుదానితో, అనగా ఆకసముతో కలసి 
యున్న కడవ మున్నగువానితోను, అనై $ః = ఇతరములగు, భాగై 8 + చ = భాగములతోను 
అనగా ఘటాదులయొక. అవయవములతోను, పృథక్ +- పృథక్ = వేరువేరుగా, సంయోగ 
విభాగానామ్ = సంయోగములకును విభాగములకును, సా- ఆ దిక్ళ క్తి, ఉపాధిత్వాయ = 
నీయమముకొరకు, కల్పతే = సమర్థమగుచున్నది. 

ఆకాశము నిజరూపమున అవయవములులేనిది. కాని దానితో కలసియున్న ఘటాది 
[దవ్యముల సంపర్క్మవశమున దానికి అవయవములు కల్పితములగుచున్న వి. ఈ యభి[పా 
యము జాతి సముద్దేశమున 15 వ శోకమున వివరింపబడినది, కాగా అమూ ర్రమగు ఆకాశము 
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నకు కల్పితములగు అవయవములు కలవు. అట్టే ఘటాది పదార్థముల అవయవములతో గూడ 

ఆకాశమునకు సంయోగము కలుగును. వానితో దానికి విభాగము కూడ కలుగును. ఈ రీతిగా 

కలిగెడి సంయోగ విభాగములు దిక్శ క్తినిబట్టి కలుగుచున్న వి. ముందుగా ఉన్న అకాళథ ముతో 

కలసియున్నది పూర్వము, అట్టుకానిది పరము ఆను రీతిగా లోకుల వ్యవహారము కలుగు 

చున్నది. కాగా అమూర్తమగు ఆకాళముతో కలిగెడి పూర్వ పరవ్యవహారమ ముందుగా 

కలుగును, దానినిబట్టి మూ ర్తములగు ఘటాదులకు పరత్యాపరత్య వ్యవహారము కలుగును ॥ర5॥ 

అధతారిశ- దేశమునకు పూర్యాపరభావము దిక్శ క్రివలన కలుగును. అని 4వ 

శ్లోకమున చెప్పబడినది. దిక్కునకు ఆ శ క్తి దేనివలన కలిగినది ? అని |పశ్నింపగా 

మరియొక వస్తువువలన, దానికి మరియొక వస్తువువలన అని కల్పింపగా అనవస్థాదోషము 

కలుగును. ఆ దోషమును వారించుటతై దిక్కునకు ఆశ క్రి సహజము అని చెప్పిన, అట్టితరి 

దేశమునకే ఆ శక్తి సహజమని యేల చెప్పరాదు ? వరుగా దిక్కును స్వీకరింప నక్కరలెదు 

కదా? అను (ప్రశ్నకు సమాధానము చెప్పుచున్నాడు. 

శో దిశా వ్యవస్థా దేశానాం దిగ్వ్యవస్థా న విద్యతే | 

శ ర్షయః ఖలు భావానా ముపకౌార (పభావితాః 11 6 

దేశానామ్ = భూమి మున్నగు దేశములకు, వ్యవస్థా = అవధి అనగా ఈ ప్రదేశము ముందు 

ఈ |పదేశము వెనుక అను నియమము, దిశా = దిక్కుచే, (భవతి) = కలుగుచున్నది. 

దిగ్వ్యూవస్థా = దిక్కులయొక్క- వ్యవస్థ, న శ విద్యతే = లదు, అనగా మరియొక 

వస్తువువలన కలుగునది కాదు. 

భావానామ్ = పదార్థ ములయొక్క-, శక్రయః = శక్తులు, ఉపకార (పభావితాః = 

ఉపకారముచే కలుగుచున్నవై, (భవన్తి) = అగుచున్న వి. 

దేశములకు కడవ మున్నగు పదార్థములను ధరియించుట, వానికి నాధారముగా 

నుండుట అనెడి స్వతం్యతమగు రూపమున్నది. అట్టి దెశములకు పూర్వాపర భావము కలుగ 

వలెనన్న మరియొక నిమిత్త మపేక్షితమగుచున్నది. దిక్కు అట్టిది కాదు. దాని స్వభావము 

నిత్యపరతం|త్రత. అట్టుకాక అచట మరియొక శక్తిని కల్పించిన నది శ క్రిమంతము కావలెను. 

ఆట్టితరి దాని శక్తి స్వరూపమె భగ్నము కావలెను. సూర్య సంయోగము కూడ నిమిత్తము 

కానేరదు. అది, లేని పూర్వాపర భావమును కల్పింపనెరదు, అది దిక్శక్రియొక్క స్వభావ 

మునే వ్య క్తపరచును, 11611 

అవతారిక. దిక్కు. శ క్రిరూపమే, కనుకనే ఆది యితర వస్తువుల కుపకరించు 

చున్నదని నిరూపించుచున్నాడు. 

శ (పత్య స్తరూపా భావేషు దిక్ పూర్వెత్యభిధీయతే | 

పూర్వబుద్దిర్యతో దిక్ సా సమాఖ్యామా(తమన్యథా [1 7 

ih 

నముదేకము 193 
8] 
భావేషు = పదార్థములయందు, (పత్య సరూపా = ఉపాధిగా ఆరోపింపబడిన రూపముకల, 

అభిధీయతే = వ్యవహరింపబడు 

సదకాండము 

దిక్ = దిక్కు, పూర్వా + ఇతి = పూ దిక్కు. అని 

చున్నది. 

యతః = దేనివలన, పూర్వబుద్ధి = పూర్యబుద్ధి అనగా “ఇది పూర్వము] ఇమే 

'ఇది పరము” అనెడి బుద్ధి, కలుగుచున్నదో, సా = అదియే, దిక్ = ముఖ్యమగు దిక్కు, 

స్యతం తమైనదికాక పరోపాధికమగుటవలన శ క్తిరూపముగా నున్న పై చూపబడినదియే 

ముఖ్యముగా దికృజ్ద్రారము కానోపును. 

అన్యథా = అట్టకాకున్న అనగా పరోపాధికముకాక స్వాతం |(త్యము కలదియగుచో, 

సమాఖ్యామా[తమ్ = ఏదో చేదు మాత మే కావలెను, అర్థమును న పేశ్షింపక కేవలము 

“దిక్ ' అను నామమా(తమే అది కావలెను, డిత్హ, డపిళ్ట, అను రీకినివలె నిరర్థక శబ్దమే 

లోకులచే వాడబడుచుండవలెను, కాని అట్టు కానరాదు, 

కాబట్టి దికుు స్యతం|త్ర (పదార్థము కాదు. అది శ క్రిరూపమే. 11౯ 

అవతారిక. లోకమున “ఇది పూర్వము, ఇడి పరము" అను వ్యవహారము 

కలుగుచున్న ౦దున, దాసిని సమర్థించుట క్రై వేరుగా దిక్ళ_క్తిని అంగీకరింపవలెనని యింత 

వరకు చెప్పబడినది. కాని వేరుగా దిక్కును అంగీకరింపనక్క_రలేదు. ఏలయన, మనుష్యుని 

ముఖమునకు ఎదురుగానున్నది పూర్వము, వెనుక భాగముననున్నది పశ్చిమము, కుడిచేతి 
వై పుననున్నది దక్షిణము, ఎడమచేతి వైపునున్నది ఉత్తరము అను రీతిని వ్యవహారము 
ఉపపన్నముకాగలదు. సామాన్య |పజలు ఇళ్లు గుర్తించుచున్నారు అను |పశ్నకు సమాధానము 
చెప్పుచున్నాడు. 

శో స్వాజ్షాద్ వ్యవస్థా యా లోకేన తస్యాం నియతా దిశః । 

(ప్రత్యజ్ముఖస్య యత్ పళ్ళా_త్తత్సురసాద్విపర్యయే ॥ 8 

స్వాజ్లొత్ = ముఖము మున్నగు తన అవయవములను అవధిగాజేసికొని, లోకే = లోకము 

నందు, యా= వ, వ్యవస్థా = వ్యవస్థయో అనగా తూర్పు పడమర అను నియమమో, 

తస్యామ్ = దానియందు అట్టి వ్యవస్థయందు, దిశః = దిక్కు_లు,, నియతాః = ఏకరూపము 

లుగా నున్నవై, న =కానేరవు, ఇది తూర్పు, ఇది పశ్చిమము, అనునియతమగు దిక్కుల 

వ్యవస్థ సిద్ధింపదని భావము. 

ఇందు కారణము చెప్పుచున్నాడు 

[పత్యజ్మాఖస్య = పశ్చిమమునందు ముఖముకలవానికి, యత్ = ఏది, పశ్చాత్ = 

వెనుకభాగమున నున్న దో, అనగా పడమరయగుచున్న దో, తత్ == అది, విపర్యయే చా 

మార్పుచెందగా మనుష్యుడు ముందుకు తిరుగగా, పురసాత్ = ఎదురుగానున్నది, (స్యాత్ )= 

కాగలదు. 

[13] 
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మనుష్యుడు ఒక వైపు ముఖము పెట్టుకొని యుండగా వెనుకభాగముననున్నది, 

“పడమర” అని వ్యవహరింపరాదు. ఆ మనుష్యుచే అడ్డముగా తిరిగిన ఆతనికి ఆ వస్తువే 

పూర్ణముగా నున్నట్టుండును. ఆ ప్రదేశమే మరియొకనికి దక్షిణము, మరియొకనికి ఉత్తరము 

కూడ కావలెను, కాని యట్టు కానరాదు. 

కాబట్టి పరత్వాపరత్వ వువహారములగ బటి వేరుగా దికు_ను నంగికరించుటయే 
రు బి అ On 

సమంజసము, 5 ॥ 

అవతార దిక్కును నిమిత్తము” జేసికొని పరత్వాపరత్వ వ్యవహారము 

కలుగుచున్న దని ఇంతవరకు చెప్పియున్నాగు. దిక్కూను అపేక్షింపకయే పూర్వ - పర - 

మునుగు శబ్దములు రూఢిని బట్టి దేశవాచకములు కాగలవని ఇప్పుడు చెప్పుచున్నాడు. 

శో 'దెశవ్యవస్తానియమో దితు న న్యవతిష్ట తే | 

రూఢమప్యపరత్వేన పూర్వమిత్యభిధీయ తే 11 9 

దిక్షు = దిక్కుల విషయమై అనగా దిక్కులను నిమి త్రముగా గైకొని, దేశవ్యవస్థానియ మః = 

దేశములయొక అనగా పూర్వుదేశము, దక్షిణాపథము, ఉ త్రరాపథము మున్నగు దేశము 

లకు కలిగెడి, వ్యవస్థయొక్క- నియమము అవగా “ఇది పరము, ఇది పూర్వము' అను నియత 

వ్యవహారము న -- వ్యవతిష్టతె = నిశ్చితము కానెరదు. 

అపరత్వేన = అపరదేశమునందున్నట్టుగా అనగా పశ్చమదేశమునందున్నట్టుగా, 

రూఢమ్ - అపి = రూఢ మైనవియు, పూర్వమ్ + ఇతి = పూర్ణదేశ మునకు సంబంధించి 

యున్నదని, అభిధీయతే = చెప్పబడుచున్నది. 

“ఈ దెశము పూర్వము”, “ఈ పర్వతము పరము” అను వ్యవహారములలో దిక్కు 

నిమి త్తము కాదు, అచట పూర్వాదిశ బ్రములు ఆయా యర్థములయందు రూఢములే. శోకనుకనే 

పూర్యదేశమునుండి దక్షిణాపథ మునకు పయనముచేయు మనుష్యుని 'సీవు ఎచటనుండి వచ్చు 

చుంటివి ?' అని |పశ్నించిన 'పూర్వదేశమునుండి వచ్చుచున్నానిని సమాధానము చెప్పును, 

అరై ఆ మనుష్యుడే తిరిగి వచ్చుచుండగా (ప్రశ్నించిన “దక్షిణాపథము నుండి వచ్చుచున్నా 

నిని సమాధానము చెప్పును. ఇచట దిక్సృంబంధములేకయే కేవలము పూర్వ - పర - అను 

రూఢపదములే దేశములయందు వాడబడుచున్నవి. దిక్కునుబట్టి ఆ మనుష్యుడు పడమరి 

దేశన్థుడే, అట్టితరి “పూర్వ దేశమునుండి వచ్చుచున్నాను' అను సమాధానము సరిపడదు. 
మావోల కాలాల. em son. 

dk x § se డే Sn uh Won క వో జో గ్య ఈ తొమ్మిదవ శ్లోకము “దిక్ళధేభ్యః సప్తమి పల్బామీ |పథమాఖ్యాదిశేశకా లేష్వ 

సాతిః” (6-8-౭7) అను పాణిని నూ తమునందలి మహో భాష్యమును వ్యాఖ్యానించుచున్న ది. 

దిక్ళబ్దములు, దిక్కును దేకమును కాలమును బోధించునపుడు వానికంశు “అస్తాతి” అనుతద్ధిత 

ప్రత్యయమును పె సూత్రము నిధించుచున్నది. ఉదా. పురస్తాత్, పరసాత్. అచట మహాభాష 

మిట్లున్నది. '“ఇహకస్మాన్న భవతి? పూర్వస్కిన్ దేశే వనతి? నై వదేళః | చేళవీశేషణ మేతత్” 
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కనుక ఇచట ఒక అవధిని అపేతింపకయే పూర్యాది శబ్దము 

అపేక్షింపనందున నిచట దిక్స ంబంధములెదని తెల్పము. అట్టి 

మున దిక్కును నిమి త్రముగా _7కొని మరియొక రూపము కలిగి: 

కై F వాడబడుచున్న వి, అవది 

బములబే జదిగెడి వ్యవహార 

కలుగవచ్చును. 19 
న యగ A 
C 

అదతా రిక పూర్వాది శబ్దములు రూఢములే, అవధి సాపేక్షములు కావని 9వ 

శ్లాకమున సిరూపింపబడినది. ఆ యర్థమునే జోక్ త్రరాభ్యామత సుచ్ ” (5=8ి-28) అను 

ఇ 
పాణిని సూ తమునందలి భాష్యమును జూపి సమర్థించుచున్నాడు. 

శో అత్ ఒభాషితప్పంస్క త్వాత్సుం వద్భావో న సిధ్యతి । 

అస్మిన్నర న శచ్చేన.(పసవః క్వచిదుచ్య తే 11 10 

అతః ౬ ఈ కారణమువలన అనగా “పూర్వ, పరిమున్నగు శబములు రూఢములు కనుక, 
టి 

ఒక అస ల ద ము కానందున, పుంవద్భావః = పుంవద్భావము 

సిద్ధింపదు, దక్షిణ ఉత్తర మున్నగు శబ్దములు 

లింగరూపములలో పుంలింగరూపము రానేరదని 

భావము. - | . 

11 ౯ 
అభాషిత పుంస్థాత్వాత్ = భాషత పుంస 

ఆనగా పుంలింగరూపము, న_ సిధ్యతి 

భాషిత పుంస్క_ములు కానందున వాసికి (Fi 

దక్షిణ, ఉత్తర మున్నగు శబ్దములు భాషిత పుంస్క-ములు కాకపోవుటలో కార 

ణము చూపుచున్నాడు. 

cq 

అస్మిన్ - అర్థ =. ఈ యర్థమునందు అనగా పూర్వాది శబ్దములు రూఢినిబట్టి 

అర్థ మును బోధించునపుడు పూర్వాది దిక్కులకు పై లక్షణము చెప్పునపుడు, శబ్దేన = శబ్ద 

ముచే అనగా పూర్వ దకిణ ఉత్తర మున్నగు శబ్దములచె, క్వచిత్ = ఎచటను, (పసవః = 

పుం స్త్యము, అనగా పుంఠలింగము, న + ఉచ్యతే = చెప్పబడదు. 

కనుక దక్షిణాది శబ్దములు భాషిత పుంస్కములు కానందున వానికి పుంవద్భావము 
కలుగకపోయెడినియని భావము. 

శబ్దములకంటె “ఆతసుచ్ (ప్రత్యయము విధింపబడినది, దష్నిణ +- అఆతనుచ = ద&ిణత 

ఇమే ఉ త్తరత:ః. 

“దకిణో త్తరాభ్యామతసుచ్ ” (5-8-28) అను సూ! తముచే దక్షిణ, ఉతర అను 

ల రి 

1. |పశ్న- దషిణ, ఉత్తర అనునవి అకారాంతములు. వానికంటె “తసుచ్! 

(ప్రత్యయమును విధించినను పై రూపములు సిద్ధించును. పెచ్చుగ “యస్యేతిచ” అను 

* దక్షిణ, ఉత్తర అను ళబ్దములకం కు 'ఆతసుచ్* అను తద్ధిత ప్రత్యయము (ప్రవర్తించు 

నని సూ(కార్థము. (పత్యయమున ఉకార - చ కారములు ఇత్సంబ్ష కములు. దడిణ -(- అతస్ . 

“యస్వేతిచి (6-4-184) అను నూూతముచే [పకృ్ళతిలోనున్న చివరి “అ కారము లోపింపగా 

దవీణ్ అతన్ =దతీణతః, దకిణమునందు, దతిణమువలన, దవిణము అని యర్థము, 

ఇలు ఉ తరతః. 
య ఆలే 
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(6-4-184) సూత్రముచే “అ” కారమునకు లోపము చేయనక్కంరలేదు.. కాగా (ప్రత్యయము 

యొక్క_ మొదటి 'అి” కారమునకు [ప్రయోజనము లేదు. 

సమాధానము-- దక్షిణా, ఉత్తరా అను స్రీ [పత్యయాఎత శబ్దములకం టెను పె 

[ప్రత్యయము (పవ రి రించి “దక్షిణత:ః, ఉ త్తరత.' అను చూపముల సిద్ధికె [ప్రత్యయము 

యొక్క మొదట “అ'కారమావశ్యక మగుచున్న ది. అకారమున్నచో “య స్యేతిచ' అను సూత 

ముచే [పకృతియొక్క చివరనున్న “ఆికారము లోపింపగా పై రూపములు సిద్ధించును. 

అట్టు కాకున్న ఆకారము లోపింపక “దకిణాతః', “ఊఉ తరాతః ' అను రూపములుండవలను. 

కాన్ అట్టు లెవు. కాబట్టి [ప్రత్యయమున అకారమావళ్యకమే. 

బి. (పళ్నా (పత్యయమున “అికారము లేకున్నను దక్షిణా + తస్, ఉత్తరా + 

తస్' అను స్థితిలో * “తసి లాదిష్వాకృత్వసుచ ౪” (6-8- లిక్) ఆను సూత్రముచే ద్ని 

ఊ త్తరా అను స్రీలింగ శ బ్రములకు పుంవద్భావము అనగా పుంలింగరూ పము (పవ ర్తింపగా 

సు రూపములు సి ద్ధించచున్నవి. కాబట్టి పత్యయమున ' అికారము అక్కరలేదు. 
మం 

సమాధానము--. పై సూూతముచె *శరాష్షితపుంస్కమగు స్రీ స్త (ప్రత్యయాంతమునకే 

పుంలింగరూపము విధింపబడినది. దక్షిణ - ఉత్తర శబ్దములు భాషితపుంస్క్ట వ ములు కానందున 

పుంవద్భావము (పవర రింపనేరదు. కాబట్టి పై పై రూపముల సిద్ధిక్రై (పత్యయమున “అకార 

మావశ్యక మె. పూర్వ పర రద్రక్షీణ మున్నగు. శబ్దములు దిక్కులను బోధించునపుదు అవి 

రూఢములే, అచట శబ్లమే (పవృ త్తినిమి త్రము, ఆ శబ్దములు దేశకాలములను బోధించు 

నపుడు అవధిని అ శ్చేక్షించును. “ఈ దేశము పూర్వము అని పలుకగా నియతముగా “ఇది 

దేనికంటె పూర్వము అను రీతిని అవధి అపేక్నితమగుచున్నది. దీనినే వ్యవస్థయందురు. 

కాగా దకీిణ- ఉత్తర శబ్దములు దిక్కును బోధించుటలో ఆ శబ్దములే (పవృత్తి నిమి త్ర 

ములు. అవి దేశకాలములను బోధించుటలో అవధి పవృ త్తి నిమి త్రము. ఈ రీతిగా _పవృత్తి 

నిమి తము తుల్యము కానందున నివి భాషిత పుంస్కములు కానేరవని తెల్చమ. ఈ యర్థ 

* తసిల్ మొదలుగాగల కృత్వనుచ్ వరకు ఉన్నతరద్ధిత (ప్రత్యయములు పరమగునపుడు 

(భాషిత పుంస్క మగు (స్రీలింగ శబ్దము "నకు పుంవద్భావము కలుగునని సూ తార్ధము. ఉదా. 

పటుళబ్దమునకు (స్త్రీ ప్రశ్యయాంతరూపము “పట్వీ”, దీనికి తరప్ |పత్యయముచేర గా పట్వీ -- 

తర = పుంవచ్భావముచే “పటుతరాి అని యగును. పుంవచ్భావమనగా పుంలింగ రూపము. 

౫ సీలింగ శబ్బములుగాని, నపుంసక శబ్దములుగాని ప్రవృత్తి నిమి త్రము పకరూపముగా 

నుండగా వుంఠింగమును బోధించిన యెడల, వానిని భాషితపుంన్కము లందురు. భఛాషితః 

పుమాన్ యస్మిన్ , తత్, భాషిత పుంస్కమ్. ఏ (పవృ త్తి నిమిత్తమున పుంలింగము చెప్ప 

బడునో ఆది భాషితపుంస్క్రమనబడును. _ ఛాపితపుంన్క మప్యా స్తేతి = భాషిత పుంస్కః, 

అట్టి భాషిత పుంస్కము కల శబ్దము భాషిత పుంస్కము. ఉదా. మృదు, పటు, యువన్, 

మృదుత్వము, పటుత్వము, యొ వనము (పవృ త్తి నిమి త్తములు, అవి ఉభయసాభారణములుగాన 

అట్టి వానిని భాషిత పుంస్కము అందురు. అట్టి వానికి సుంలింగ రూపము కలుగును. 

ee 
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మంతయు భాష్యమున కలదు. దకిణ- ఉత్తర శబ్దములు భామితపుంస గ్రాములు కానేర 

వని *మహాభాష్యకారుడు స్పష్టముగా వక్కాణించియున్నాడు. దిగ్వాచక శ బ్దములు రూఢ 

ముల్లై దిక్కులను బోధించుననియే ఆయన తాత్పర్యము. అట్టు కాకున్న అవియ అవధి 

సాపేక్షములన్నచో, నవియు భాషితపుంస్క-ములే యగుచుండగా ఆ భాష్యము సంగ తము 

కాకపోయెడిని, nlOn 

అదతారిక దిక్కులను చెప్పిడి దక్షిణా, ఉత్తరా మున్నగు శబ్దములు వ్యవ 

స్థను బట్టి పయు క్రములు కావనియు, దేశకాల బోధక దక్షిణాది శబ్లములు వ్యవస్థా మూల 

కములనియు వానికి భేదమును జూపి పుంవద్భావము రాదని 10వ శ్లోకమున చూపబడినది. 

కాని ఉత్తరా, దక్షిణా మున్నగు దికృబ్దములు కూడ వ్యవస్థా మూలకములే. ఉత్తరా అను 

శబ్బముయొక్కి. అర్థము తెలియగా “దేనికంటె ౩” అను అవధి అపేక్షింపబడుచునే యన్నది. 

అందుచే పె శబ్దములకు పవృ త్తి నిమి త్రము సమానమే యగుచు, పుంబోధకము లగుట 

వలన పుంవ[దూపము సిద్ధింపగ లదు. 

1 |పశ్న- అట్టితరి_దిక్శబ్దములు నిమి త్రముగాగల వ్యాకరణ సూ తములచే 

విధింపబడిన “అతసుచ్” మున గు కార్యములే రాకపోయెడివి. అవి దిక్కులకు నామధేయ 

ములుగా [ప్రయోగింపబడలేదు కదా | 

సమాధానము- ఐనను దిక్కు_ల యందు పయో గింపబడియున్నందున అవి 

పస్తుతము దేశకాల బోధకములై నను ఆ కార్యములు వానికి (పవ ర్రింపగలవు. 

2. |పశ్న- అద్దిన “ఈ దిక్కు రమణీయమైనది' అను లోకుల వ్యవహారమును 

బట్టి “రమణీయా' మున్నగు శబ్దములకు గూడ. దిక్కిబ్ద పయు క్రములగు కార్యములు [ప్రవ 

_రించెడివి. 

పె |పళ్నకు మహాభాష్యకారుడు ఈ రీతిగ సమాధానము చెప్పెను. “దిశి దృష్టః 

శబ్దః = దికృబ్బః, దిశం యో న వ్యభిచరతి” అని దిక్కులకు నామధెయములుగా ఉపయోగింప 

బడిన శబ్దము దిక్కబ్బ్దమనబడును. పూర్వ - పర - దక్షిణ మున్నగు శబ్దములు (పస్తుతము 

దేశ - కాలవాచకములుగా నున్నను అవి దిక్కు-లకు నామధేయములుగా నున్నందున వానిని 

గూడ దిక్శబ్బములనవచ్చును. రమణీయా మున్నగు శబ్దములు దిక్కులకు వి శేషణములుగా 

ఉపయోగింపబడినను అవి పూర్వాది శబ్దములను బోలె దిక్కులకు నామధేయములు కావు. 

ఈ రీతిగా చూపబడిన మహాభాష్యకారుని సిద్ధాంతమునే సమర్థించుచున్నాడు, 

* 'నచై తి భాషిత పుంస్కా సమానాయామాకృ తి యద్భాషిత పుంస్క మిత్యుచ్శ 

ఆకృత్య న్ల నఠే చ ఇమౌభాషిత పుంసౌా” అని భామ్యము, “అత్రనుచి (పత్యయమున “అకార; 

గూర్చి ఇంకను భాష్య విచారణ కలదు, కాని (పక్ళతమున కవసరమగు భాష్యము మాక 

చూవబడినది, 
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శో దిక్ళ_కేరభిధానే తు నియతం దిశి దర్శనమ్ | 

పూర్వాదీనాం యథా ష స్షేర్టవితస్యావధారణే 11 11 

పూర్వా దీనామ్ = పూర్వ - పర - దక్షిణ మున్నగు శబ్ద్బములకు, దిక కేక = శ క్రిరూపమగు 

దిక్కు యొక్క, అభిధానే + తు = అభిధానమునందే అనగా దిక్కును బోధించునపుడే, 

దిశి డా దిక్కునందు, దర్శనమ్ నా [పయోగము, జీవిత స్య = బ్రీవనము యొక, అవధారణే= 

నిశ్సయము విషయమై, షః + యథా = షష్టి శబ్బమునకువలె, నియతమ్ = నిశ్చితమైనది 

అనగా మార్పుచెందనది, (భవతి) = కలుగుచున్నది, రమణీయాది శబ్దముల (పయోగమట్టిది 

కాదని భావము. 

రం - పర మున్నగు శబ్దములు ఇత రములగు నువాధుల 3 సేశింపకయే రూథిని 

బటి తూర్పు, ప పడమర మున్న గు దిక్కులను బోధించును. ఆ గబ్రములే వ్యవ వసను అనగా 
య్ థి 

ఆవధిని నిమి త్రముగా గైకొని దేశకాలములను బోధించును. కాగా దిక కు్కులను బోధించెడి 

పూర్వాది శబ్రములు రూఢములు. ఆ శబ్దముల దేశకాల వాచకములగునో నైమి తిక ములు. 

అట్టి రెండు విధములగు పూర్వాది శబ్దములు భిన్న ములే. వాసికి ఐక్యము లెదు. రూడి 

శబ్దములకు, నై మి త్రికములగు శ బములకు అభేదము చెప్పుట సాధ్యము కాదు కదా ! 

పె దీతి రెండు విధములగు పూర్వాది శబ్దములు భిన్నములే ఐనను రూపసామ్య 

మును బట్టి దేశకాల వాచకములగు పూర్వాది శబ్దములు కూడ దిక్శబ్బములుగాన [గహింపబడి 

వ్యాకరణ శాస్త్రమున చూపబడిన దిక్శ్ది కార్యములను బొందగలవు. రమణీయాది శబ్దము 

లట్టివి కానందున వానికి ఆ కార్యములు (పవర్తింపనేరవు. మరియు శబ్దముల [ప్రయోగములు 

లోకమున కానబడియుండగా వానికి వ్యాకరణము (ప్మకియా మార్గమును జూపగలదు. దిక 

బ్రములకు పర్యాయ పదములుగా రమణీయాది శబ్దములు లోకమున [పయోగింపబడి యుండ 

నందున వానికి దిక్శబ్ల కార్యములు (పవ ర్రింపవు 

రూపసామ మ్య మున్నంత మాత్రాన వానికి అభేద మెట్టు ? అను పళ్ళకు సమా 

ధానముగా కాస్త్రసమ్మతమగు అర్ధము దృష్టాంతముగా జూపబడినది. “యథాష"పే ప ర్దీవితస్యా 

వధారణే'. *షవి” శబ్దమునకు 60 అని యర్థము. కాగా ఆ శబ్దము సంథ్యావాచకము. అట్లె 

నను “ఇతని బీవితము 60 సంవత్సరమ ఎలు” అను అర్థ మును 'వివకించునపుడు ఆ శబ్దము 

కాలవాచక మై రూపసామ్యమునుబట్టి కాలవాచక కబములక ౦టె వచ్చెడి వ్యాకరణ విహితమగు 

పత్యయములను బొందును. షష్టీం +- భూతః = షష్టికః, (ఇతడు 60 సంవత్సర ములు 

కలవాడు) 

కాగా షష్టి శబ్దము బోలె పూర్వాది శబ్దములు దేశకాల వాచకములు కూడ దిక్ళబ్ద 

కార్యమును పొందగలవు. “దిశం యో న వ్యభిచరతి” అను మహాఖాష్యకారుని పలుకు 

చాల యుక్తముగా నున్నది, 1111! 

1. 
i b 
| 
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ఇ an] Oe ఇను గో తాకా అలీ ఇదు ఆక ఇగో నీ 

ఆవతారిక_ దిక్కువలన కలిగెడి మరియొక కార్యమును జూపుచున్నా డు. 

ల్లో॥ ఛాయా ఒ౬భాభ్యాం నగాదీనాం భాగఖేద౩ (పకల్పతే | 

అత ద్దర్మస్వభా వేసు భాగభేదో న కల్పతే Il 12 

A. నగాదీనామ్ = పర్వతము మున్నగువానికి, ఛాయా౬౭ భాభ్యామ్ = నీడచేత, వెలుతురు 

చేత, భాగభేదః = అవయవముల యొక్క- భేదము, |పకల్పతే = కల్పితమగుచున్నది. 

కొండ మున్నగు వస్తువులు నిజరూపమున ఒకటిగానే కానవచ్చును. కాని ఒకే 

పర్యతమున ఒక శిఖరమున సూర్యకిరణముల (పసారముచే వెలుతురు, అదే సమయమున 

మరియొక శిఖరమున సూర్యకిర ణములు సోకక ఛాయయు అనగా నీడయు కనబడును. 

దానినిబట్టి చూడగా ఆ పర్వతమున భిన్నములగు అవయవములు అనగా పూర్వము పరము 

అను రీతిని భాగ ములున్న వని తెల్లము. అట్టుకాకున్న ఒకే పర్యతముసకు ఒకే సమయమున 

ఒకవై పు వెలుతురు, ఒకవైపు నీడయు కలుగనేరదు. పె రీతిని పరత్వాపరత్య భేదము 

దిక్స క్రిచేతనే కలుగుచున్నదని చెప్పక తీరదు- దిక్ళక్తియే లేనిచో పూర్వ - పర భావములే 

లేనందున పై వ్యవహారము ఉపపన్నము కానేరదు. కాబట్టి అట్టి అవయవ భేదముచే దానికి 

కారణమగు దిక్శ క్రి అనుమితమగుచున్నదనుట లెస్స. 

సె రీతిని అన్వయ ముఖమున దిక్ళ క్తిని సాధించి, .వ్యతిరకముఖమున దానినే చూపు 

చను. 

అతద్ధర్మ స్యభావేషు = పరత్వాపర త్వములనెడి దిక్శ క్రియొక్క_ ధర్మము లేక 

పోవుటయే స్వభావముగాగల పదార్ధములయందు అనగా అమూ ర్రములగు వానియందు, భాగ 

భేదః = అవయవముల వేదము, న కల్పతే = = కల్పితము కానేరదు. 

ఆకసము మున్నగు అమూ ర్రములకు అవయవములు లేనందున అచటి దిక్ళ క్రిచే 

ఆవయవములు అనుమితములు కానేరవు. 

అమూ ర్రములయం దవయవకల్పన లేకుండుట, మూ ర్రములగు పర్వతా దులయం 

దవయవకల్పన ఉండుటయు ఈ రెండును దిక్ళ క్తికి అనుమాపకములు కాగలవు. అనగా 

వానిని హేతువులుగా [గపాంచి అనుమాన పమాణముచే దిక్శ క్రిని నంగీకరింపవలెను. 1121 

అవతారిక. కడవ మున్నగు మూర్త వస్తువులకు అవయవములు కానవచ్చు 

చున్నవి. అందొక విశేషము కలదు. ఆ వస్తువులకు అవయవములు సాక్షత్తు దిక క్రివలన 

కలుగవు. మరియేమగ, దిక్కువలన అమూదర్తములగు పరమాణువులకు అవయవము 

కల్పితములగును, అట్టి వానివలన కడవ మున్నగు వానికి అవయవములు కల్పితము¢ 

చున్నవని చెప్పుచున్నాడు. 

శో పరమాజోరభాగస్య దిశాభాగో విధీయతే । 

భాగ (ప్రకల్చ్పనాశ కిం (పథమాం తొం (ప్రచక్షతే [1 
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ఆభాగస్య = స్వతః అవయ వమ. లలేని, పరమాణోః = పరమాణువునకు, దిశా = దిక క్తిచే, 

భాగః = అవయు రూపమగు భాగము, విధీయలే = చేయబడుచున్నది, అనగా క ల్పింపబడు 

చున్నది. 

పథమామ్ = మొదటిదియగు, భాగ్య పకల్పనాళ క్తిమ్ = అవయవక ల్పకమగు 

శ కిని, తామ్ = దిక్కునుగా, పచక్షలే = శా స్ర్రజ్ఞలు పలుకుచున్నారు. 

పరమాణువునకు స్వతః అవయవములు లేవు. కాని దిక్కువలన దానికి 6 భాగ 

ములు కల్పితములగుచున్నవి. తూర్పు, పడమర, దక్షిణము, ఉత్తరము, ఊర్ధ్వము, అధో 

భాగము అను ఆరు దిక్కుల వశమున నిరవయ వములగు పరమాణువులకు 6 భాగములున్నట్టు 

కానవచ్చును. అర్రే (పతి పరమాణువునకు 6 భాగములు కలుగును. ఈ రీతిగా పరమాణువులు 

సావయవములు కనుక వానికి పరస్పరము సంయోగము కలుగును. ద్వ్యణుకాదికమమున 

స్థూల పదార్థము జనియించుచున్నది కాబట్టి పరమాణువునకు భాగకలున దిక్శ క్తినిబట్టియే 

కలుగుచున్నది. 

చె రీతిని అమూర్రములగు పరమాణువులకు భాగములు ముందుగా కలుగగా వానిని 

బట్టియే మూ ర్తములగు కడవ పర్వతము మున్నగువానికి భాగములు కల్పి తములగుచున్న వి. 

కాగా [పాథమికావయవ కల్పన దిక్శ క్తిచేతనే కలుగుచున్నది. 118॥ 

అవతారిక కడవ మున్నగు పదార్థములు విలక్షణములగు అవయవముల 
సన్ని వళముకలవై జనియించుచున్న వి. అట్టుండుటలో దిక్కువలన కలిగెడి ఉపకార మెమి 

యున్నది ? దిక్సంబంధ మక్క-రలేకయె వస్తువులు ఆయా విశిష్టరూపమున నుండగలవు 

అను ప్రశ్నకు సమాధానము చెప్పుచున్నాడు. 

శ్లో! అదెశాశ్చాప్యభాగాళ్చ నిష్ర్రమా నిరుప్మాశయాః | 

భావాః, సంసర్లిరూపొత్తు శకి భేదః (పకల్పతే ॥ [4 

భావాః = పదార్థములు, ఆదేశాః + చ = దేశభేదము లేనివే, అనగా ఆకాశము మున్నగు 

భు పదారములకు నిజరూపమున అవయవములు లేవని భావము. 
థి 

అభాగాః + అపి + చ = (పదార్థములు) అవయవములు కలవికూడ కావు. అనగా 

భూమి మున్నగు పదార్గములకు గూడ వానికి ఆత్మరూపముననే యుండెడి అవయవములు 

లేవని భావము. 

£9 

అట్టి రెండు విధములగు పదార్థములు, నిష. మాః ము [క్రమము లేనివే. [క్రమము 

భేదమునుబట్టి కలుగును. నిజరూపమున వీ పదార్థమునకు గూడ అవయవములు లేమి 

కతనున భేదము భాసింపదు. కాబట్టి వానికి క్రమము కూడ ఊండనేరదు. 

ఆ పదార్థములు నిరుప్మాశయాః = ఆశయము లేనివి. అనగా ఊపాధి లేనివి. 
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సన్నిహితమగు వస్తువునకు రూపాంతరమును కల్పించునది ఉపాధి. దీనికి ఉదాహరణము 

వీవ శ్చాకమున చూపబడినది. దానినే ఆ శయమందురు. 

పదార్థముల స్వభావమిది యే- వానికి అవయవములు లేవు. కనుకనే వానికి 

[క్రమము లెదు. వానికి ఉపాధియు లేదు. 

ఇట్టున్నను సంసర్గిరూపభిదాత్ + తు = తనతో సంబంధము కల దేశముయొక్క_ 

రూపభేదము వలన మాతము, శ క్రిభెదః = శ క్రిభేదము, అనగా ఆధారము, అవయవి 

మున్నగు కార్యమునకు కారణమగు శ క్తిభే4 ము, కల్పతే = కలుగుచున్నది. 

పదార్థములకు తన దగ్గరగా ఉన్న ఇతర వస్తువుల సంపర్భ్క_వశమున నూతన 
మగు పరిణామవలు కలుగక పోవచ్చును. కాని తనకు సంబంధించియున్న దేశమువలన 
మా|త్రము కొన్ని వ్యవహారములు కలుగవచ్చును. నూర్య సంయోగవశమున దిక్కునకు 
పది విధములగు నామములు కలుగునని 2, 8 క్లోకములలో నిరూపింపబడినది. అందు ఏదో 
ఒక దిక్కు.తో సంబంధము కలుగగా అది ఆధారమగుచున్నది. ఉదా. కపాలములు అధర 
మనెడి దిక్కుతో సంబంధించి ఘటమనెడి కార్యమునకు ఆధారములగును. దారములు వస్త్ర 
మనెడి కార్యమునకు ఆధారములగుచున్నవి. అచటనే సమవాయవశమున ' అవయవముల 

భేదము భాసింపక విశిష్టమగు ఘటము, వస్త్రము, మున్నగు కార్యము జనియించును. తరువాత 
కడవయందు కపాలము లవయవములుగా, వస్రమున దారము అవయవములుగా, ఆకాశాదు 

లకు ఘటాదులవలన భాగములు ఏరళ్పడుచున్న వి. 

కాగా అవయవరహితములగు పదార్థములు దేశభేదమున ఆధారము కార్యము 
మున్నగు రూపములను బొందుచున్నట్టు దిక్కునుబట్టియు పదార్థములకు పూర్వత్వ పరత్యా 
దుల భేదముచే నానాత్వ వ్యవహారము కలుగును. అది దిక్కువలననే కలుగుచున్నది. 

కాబట్టి దిక్సంబంధము లేనిచో ఘటపటాదులు ఆయా విశిష్టరూపమున నుండ 
జాలవు. 11 14॥ 

అధతారిక్.. కడవ మున్నగు పదార్థములకు ఆవయవములున్న ట్లు ఎల్టరికిని 

తెల్లమే. దోశ భేదముచే వానికి భేదము (ప్రత్యక్ష సిద్ధమే. వాని పరిమాణము కూడ అనుభవ 
సిద్ధమె. ఇట్టుండగా వానికి అవయవములు లేవు, వానికి (క్రమము లేదు అనుట యెట్లు 

పొసగును ? అను (పశ్నకు సమాధానము చెప్పుచున్నాడు. 

శో నిర్భాగాత్మక తా తుల్యాపరమాణోర్ల టస్య చ। 
య యి 

భాగ: శర్మ న్తరం తత పరిమాణం చ య_త్తయోః || 15 

' పరమాణోః = పరమాణువునకు, ఘటస్య + చ = ఘటమునకును, నిర్భాగాత్మకతా = భాగ 

ములు లేకపోవుట అనగా నిజరూపమున ఎట్టి అవయవములు లేకపోవుట, తుల్యా = సమా 
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నమే, కడవ కంటికి కానవచ్చును. పరమాణువు కానరాదు. ఐనను నిజరూపమున 

ములు లేకుండుట రెంటికి సమానమే యని భావము. 

త్మత = అ రంటీయందు, భూగః = భాగము అనగా అవయవము, శ_క్త్య నరమ్= 

శ్ క్ర్యంతరమె. అనగా ఇతర శక్తుల [పఖావమువలన కలిగినదే. 

దిక్శ క్రియొక్క. [పభావముచే పౌర్వాపర్యము కలుగును. అనగా దారములు కారణ 

ములుగా నున్నందున పూర్వరూపము. వస్త్రము ఉ తరరూపము. కపాలములు పూర్వరూపము. 

కడవ కార్యము కనక ఉత్తరరూపము అను భావభేదము కలుగును. తరువాత కార్యకారణము 

లకు కల భేదము సమవాయవశమున కానేరాక అవయవ కల్పన కలుగును. దారములు అవ 

యవములుగా నున్నట్లు వాడుక కలుగును. కాగా భాగకల్పన ముఖ్యము కానేరదు. అది 

గొణమే. అట్టుకాక కడవ మున్నగు వానికి భాగములు వా స్తములేయగుచో ఏకోఘటః (ఒక 

కడవ) అను రీతిని ఏకత్వ వ్యవహారము కలుగకపోయెడిని. 

తయోః = వానికి అనగా ఘటపరమాణువులకు, యత్ =ఏ, 

(తత్) = అదియు, శ క్ష నరమ్ = శ క్యంతరమే, అనగా 

చ = మరియు, 

పరిమాణమ్ = పరిమాణమో, 

దిక్శ_క్రివలన కఠిగినదే. 

పరమాణువునకు ఘటమునకు పరిమాణమున భేదము కలదు. పరమాణువు అణు 

రూపము, అంతకంటె తక్కువ పరిమాణము లేదు. కనుకనే అది పరమాణువని వ్యవహరింప 

బడుచున్నది. ఘట పరిమాణ మట్టిది కాదు. దానియందు మహ తమున్నది. పై రీతిని వానికి 

భేదము [ప్రత్యక్షముగా కానవచ్చుచుండగా ఆ రెంటికి తుల్యత్వ మెట్టు ? అసి (పశ్నింపరాదు. 

“ఇది మహత్తు, ఇది అణువు అను భేదమునకు దిక్ళ_క్తియే కారణము. ఆ శక్తి విశేషమే 

పరిమాణముగా గుర్తింపబడుచున్చ ది. అంతియేకాని అవయవ సంబంధ ముండుటచే “కడవ 

మహత్తు' అనియు, ఆవయవ సంబంధము లేనందున “పరమాణువు అణువు అనియు వ్యవహ 

రింపబడి యుండలేదు. అట్టనుట కవకాశము కూడ చాలదు. . 

ఉపాధి సంబంధము లేనిచో ఎల్ల వస్తువులు లోక వ్యవహారమునకు శబ్దముబె 

బోధింపబడుటకు అర్థములు కాక నిర్గుణ పర! బహ్మ రూపములే, అట్టివానికి ఉపాధి సంబంధ 

మున పలు పరిణామములు కిలుగును. ఆ యవస్థలో దిక్న_క్రియు అవయవ కల్పనకు 

తోడ్పడుచున్నది. 11151 

అనతారిక- కడవ మున్నగు వస్తువులకు ఉపాధివశమున భేదము కానవచ్చు 

చుండగా “వానికి అట్టి భేదము కలుగదు అనుట యెట్లు పొసగును? అను ప్రశ్నకు సమా 

ధానము చెప్పుచున్నాడు. 

శ్లో యతః (ప్రకల్చ్పతే భేదో భేద _స్హతాపి దృశ్యతే | 

అదృష్టోసరతిం భేదమతో౭.యు క్షతరం విదుః ॥ 16 
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శ యతః = దేనినుండి అవగా ఏ వస్తువునుండి, భేదః = భేదము అనగా మరియొక వస్తువు 

నకు భేదము, (పకల్పతే = కల్పితమగుచున్నదో, తత - అపి = ఆ వస్తువునందును అనగా 

హద్దుగా జూపబడిన వస్తువునందును, ఖేదః = భేదము అనగా మరియొక వస్తువునుండి భేదము, 

దృశ్యతే = చూడబడుచునే యున్నది 

'వస్రముకంటె ఘటము వేరు, ఇది ఎల్పరుకు తెల్పమే” ఇచట వస్త్రమును అవధిగా 

జూపి దాసికంటె ఘటము వేరుగానున్నదని మన మెల్రరము భావింతుము. ఆ వస్ర్రమునకు 

కూడ తన అవయవములగు దారములకంచె భేదము స్పష్టము. వానికి కూడ వాని అవయవ 

ములకంటె, వానికి కూడ వాని అవయవములకంటె భేదము కాన్సించును. ఈ రీతిగా చూచిన 

వస్త్రమునకు కారణములగు పృథివీ పరమాణువుల వరకు ఆలోచన జరుగును. అచటను 

దిక్కు వలన కలిగెడి ఆరు భాగిములున్నందున, వాని మూలమున పరమాణువునకు భేదము 

కలుగును వానికి దిక్కువలన, దిక్కునకు సూర్యసంయోగ వశ మున, దానికి మెరు పర్వ 

తము యొక్క అవయవముల వలన, వానికి దిక్కువలన భేదము కలుగును. 

5. పె రీతిని భేదము కలుగుట సమ్మతమే అని చెప్పరాదు. ఏలయన, అట్టితరి ఆ భేదము 

నకు నిలుకడ లెదు. మితి కలుగదు. అనవస్థాది దోషములు కలుగును. కనుక భేదము లేదను 

టయె లెస్స. అది కుదురదు అనిచెప్పుచున్నాడు. 

అతః = ఈ కారణము వలన, అనగా ఏ వస్తువును హద్దుగా జూపి మరియొక 

వస్తువునకు భేదము చూపుచున్నామో, ఆ వస్తువునకు గూడ మరియొక వస్తువువలన భేదము 

కాన్పించుచున్నందున, అదృష్టో పరతిమ్ = కానరాని నిలుకడ అనగా అంతముకల, భేవమ్= 

భేదమును, అయు క్రతరమ్ = మికి)-లి అయు క్తమైనదానిగా, విదుః = తెలిసి కొనుచున్నారు. 

శాస్త్రము తెలిసినవారు భావింతురని భావము. 

పదార్థములకు స్వతః భేదము సిద్ధింపదు, అంతియేకాదు. ఉపాధుల వలనను వానికి 

భేదము లభింపదు. ఈ యభి|పాయము కాదికలో “తరి (పత్యయముచే వ్య క మగుచున్నది. 

కాబట్టి పదార్థ ముల నానాత్వము జానరూ పముననె కాస్పించును. నిజరూపమున 
దః 

వానికి భేదము లేదనియే ముఖ్య తాత్సర్యము. ఈ యర్థమునే 18వ క్రోకము వ్యక్షపరచు 

చున్నది. | 161 

అవతారిక దిక్కు వ్యాపకమనియు అమూ ర్తమనియు చెప్పుచున్నాడు. 

శో సర్వత్ర తస్యకార్యస్యదర్శనా ద్విభురిష్యతే | 

విభుత్వ మ ప్యేత దేవాహు, రన్యః కార్యవతాం విధిః ॥ 17 

. సర్వత = ఎల్లి దేశములయందు, తస్య ఇ ఆ, అనగా దిక్కువలన కలిగెడి, కార్యస్య 

దర్శనాత్ = కనబడుటవలన. 

క్కు, విభుః = విభువుగా, ఇష్యతే = అంగీకరింపబడు చున్న ది. 

yu రము అనగా పూర్వము పరము మున్నగు కార్యము, 

ర 
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ఇది పూర్వము, కది పరము అనెడి కార్యములు ఎల్లి దేశములయందు కనబడు 

చున్నందున దిక్కు- వ్యాపకమని తేలుచున్నది. వ్యాపక మనగా ఆంతట వ్యాపించియున్నదని 

యరము 
2 

2, ఏతద్ _-౧ఏవ = దీనినే, అనగా వ్యాపక త్యమునే ఎల్ల దేశములయందు కార్య 

మును కలిగించుటనే, విభుత్వమ్ -- ఇతి = విభుత్వమని, ఆహుః = చెప్పుచున్నారు. 

పరిమితమగు పరిమాణము కలవి మూ ర్రములనబడును. అట్టి ఎల్లి మూర్త [దవ్య 

ములతో సంయు క్తమగుట నిభుత్వమనబడునని తార్చి_కులు తలంతురు. 

పె కారణములచే దిక్కు స్యాపకము కనుకనే విభువు అని యంగీకరింపవలెను, 

8. కార్యవతామ్ = శరీరములకు అనగా మూర్తములకు, అన్యః = మరియొకటి 

యగు విభుత్వము, విధిః = సమ్మతము. 

మూర్తములు అవయవములచే విస్పృతమగు డేశమును వ్యాపించుటయే వానికి 

కల విభుత్వము. . ul 

అవతారిక దిక్కునకు భేదము చెప్పనలవి కాదని, 16 వ శ్లోకమున చెప్పబడిన 

యర్థమునే దృఢపరచుచున్నాడు. 

లో చై తన్యవతీ సిత లోకే దిక్కాలపరికల్పనా । 

(సకృతిం [పాణినాం తాం హి కో ౬న్యధా స్థాపయిష్యతి 11 18 

A. లోకే = లోకమునందు, చైతన్యవత్ = ఆత్మవలె, దిక్కాల పరికల్పనా = దిక్కు 

యొక్క కాలముయొక్క_ కల్పన, స్థితా = రూఢమైయున్నది 

ఆత్మ ఉన్నదని ఎల్ల శాస్త్రములు చెప్పుచున్నవి. అట్టి ఆత్మకు భేదము చెప్పుట 

అలవి కాదు. ఆమ్టే దిక్కు. కలదనుట ఎల్టరులకు సమ్మతమే. దానికి భేదము చెప్పుట 

సాధ్యము కాదు. కాలము కూడ ఇట్టిదే, 

పదార్ధము తెలియబడనిదై. వ్యవహారమునకు సరిపడదు. ఆత్మ దిక్కు కాలము 

అనునవి కంటికి కానరాకున్న ను వ్యవహారమున కుపకరించుటచే నవి లేవని చెప్పనలవి కాదు 

అవిలోక వ్యవహారమున రూఢములై యున్నవి. 

B. (పొణినామ్ = [పాణులకు, (పకృతిమ్ = స్వభావరూపమగు, తామ్ = ఆ దికాాల కల్ప 

నను, కః డా ఎవడు, అన్యథా = మరియొక విధముగా, స్థాపయిష్యతి = ఉంచగలడు అనగా 

మార్పుచేయ గలడు? హి = ఇది (పసిద్ధమె కదా! 

[పాణులకు [పాణమెట్టిదో దిక్కాలములు కూడ అట్టివే, వానిని విడిచినచో లోక 

వ్యవహారమే జరుగనేరదు. పండితుడు కూడ ఈ వ్యవస్థను మార్చుచేయలేడు, 118 

ఇ 

దానాల. ఆవాణాలడాలులు రాద రాతర గభోాళాకుననావాాలలునారాకాళ్రావా కకక రారారా పాండా వాడా నరక నాం వినా లాడాయాధనా వాలంకో 
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అనతారిక- పండితుడు కూడ దిక్కాల వ్యవస్థను మార్చు చేయజాలడు అను 

185 వ శోకము యొక్క ఆర్థమునే సమర్థించుచున్నాడు 

శో సంకరో వ్యవహారాణాం (పకృతేః స్యాద్విపర్యయే | 

తస్మా త్త్యజన్నిమాన్ ధర్మాన్ పునరేవావలమ్బతే ॥ 19 

గీ. (పకృతేః = స్వభావముగా నుండెడి పదార్థముయొక్కి అనగా. దిక్కాలముల యొక్క 

విపర్యయే = వై పరీత్యమున అనగా వానిని స్వీకరింపని యెడల, _వ్యవహారాణామ్ = లోకు 

లచే చేయబడుచున్న సియతములగు వ్యాపారములకు, సంకరః = సంకరము, స్యాత్ = 

కాగలదు. 

“పాజ్యుఖః అన్నాని భుక్టోతి (తూర్పు ముఖముగానుండి అన్నము తినవలెను). 

“అపరా హై శ్రాద్ధం కుర్యాత్ ' (ఆపరాష్థా కాలమున శ్రాద్ధము పెట్టవలెను) అనురీతిని దిక్కా 

అములను అనుసరించి ఎన్నియో లోకవ్యవహారములు అనాదిగా జరుగుచున్నవి. దిక్కాలము 

లను అంగీకరింపని' యెడల పై వ్యవహారములు సంకీర్ణములు కావలెను. 

B, తస్మాత్ = అ ౦దువలన, అనగా దిక్కాలములను విడనాడుట శక్యము కానందున 

ఇమాన్ = ఈ, భావాన్ జు దిక్కు, కాలము మున్నగు పదార్థములను, త్యజన్ = విడచిన 

వాడై నను అనగా శుష్క తర్క వాదముబే “క పదార్థములు సిరూపింప శక్గ్గముకావు ' అసి 

విడిచినవాడై నను, పునః = మరల, _అవలమృతే - ఏవ = పర్మిగహించుచునె యున్నాడు. 

పండితుడు కూడ వ్యవహారదళశలో దిక్కాలములను స్వీకరించుచునె యున్నాడని భావము. 

పరమార్ధద శలో (ప్రపంచక ము పూర్వాపరఖావము లేనిదే ఐనను త త్త్వసాషా 

త్కారము కలుగువరకు వ్యవహారదశలో పెద్దలుచూపిన మార్గములను [శుతి స్మృతులు చూపిన 

ధర్మములను మనుష్యు లాచరింపక తప్పదు. త త్వ్వసాఇాత్యారము కలిగినను |ప్రారబ్ధవశమున 

దేహములో నున్నంతవరకు జీవన్ముక్తుడు కూడ దిక్కాలముల ననుసరింపక తప్పదు. శుష్క 

తర్కము నుపయోగించి “దిక్కా-లములు లెవు అని పలికినను వ్యవహారదశలో వానిని 

పరి[గహించుచునే యున్నాడు. 11191 

అవతారిక. నిర్గుణ పర|బహ్మమును అవిద్య, మాయ అను నామాంతరములు 

గల (పకృతి అనాదిగా అంటి పెట్టుకొని యున్నది. దాని శ క్రియ కాలము. కాలమునకు గూడ 

విచితములగు శక్తులు కలవు. ఈ యర్థము ఈ కాండమున కాలసముద్దెశ మున (9) విపుల 

ముగా చూపబడగలదు. అక్ష దిక్కుకూడ తనకు ఉపాధిగా నున్న పదార్థముల సంబంధముచే 

ఖన్న రూపములను దాల్చి [ప్రపంచకమున పరత్వాపరత్వాది వ్యవహార ములను కలుగచేయు 

చున్నదని చెప్పుచున్నాడు. 

శో॥ తస్యాస్తు శ _క్తే* పూర్వాదిర్భేదో భావా_న్తరాశ్రయః | 

భిన్నాది క్తన భేదెన భేదాయైవోపకల్పతే 11 20 

by we 
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తస్యాః = ఆ, శక్తేః = దెక్ళ క్తికి, పూర్వావః = పూర్వము మున్నగు అనగా ఇది పూర్వము 

ఇది పరము, ఇది దకిణము మున్నగు, వేదః +- తు = ఖేదమెతే, భావా న్లరా|శ్రయః = 

ఇతరములగు పదార్థములు నిమి త్తముగా గలదియే. 

దిక్ళ క్తి నిజమున ఏకరూపముగనే ఉండును. దానికి నానాత్వము లేదు. కాని 

ఇతర పదార్లముల సంపర్శ్క_మనే నిమి త్తమునుబట్టి దిక్శక్తికి భేదము కలుగుచున్నది. ఈ 
థి 

ఆనాటి రై అలాని 

మ్మే ర్ట గ్ర సై Eb th ల్ల ర ఆ రా EA |] eh fH త ర్ రె శ ర Ga షా es ర ee Gu ll గ Es అలి ల్లో లా {fA GN gg హం 

వేరువేరు పదార్థములు భాసించునపుడే పూర్వత్వము పరత్వము అనెడి భేదము 

భాసించును. నిజరూపమున మాతము దిక్కు ఏకరూపమే. 1201 

అవతారిక _- ఈ రీతిగా డిక్ళ క్రిని నిరూపించి, దిక్కును పురస్కరించుకొని 

కలిగెడి కార్యములను జూపుచున్నాడు. 

శో అవధి తేన వాజఒపేకొ, యోగే దిగ్గక్షణో విది? | 

పూర్వమ స్యేతి షష్యన దృష్టా ధర్మా _న్లరాశ్రయే it 21 

1. అవధిత్వేన + వా = అవధిరూపముననే అనగా హద్దుగానే, అపేక్షా = అ పేక్షించుట, 
న శ్ —_ ¥ 0 వకు ల అ fe CA 

(కార్యాయ -- కల్పతే) = కార్యముకొరకు సమర్థమగుచున్నది. 

లోకమున రెండు పదార్థములలో ఒకదానిని అవధిణ |గహించిన దాని మూలమున 

దిక్కును నిమి త్రముగా జేసికొని “దీనికి ఇది ముందు, దీనికి ఇది వెనుక' అను రీతిని వ్యవ 

హార రూపమగు కార్యము జరుగుచున్నది. ఇది లొకిక కార్యము. 

బి దిక్కు-నుబట్టి కలిగెడి శాస్రేయ కార్యమును జూపుచున్నాడు. 

యోగే = అవధితో సంపర్కము వివక్షింపబడగా, దిగ్గక్షణః = దిక్శబ్దము నిమి త్త 

ముగా గల, విధిః = పంచమీవిధి (భవతి) = కలుగును. 

*“అన్యారాదితర ర్త దిక్ళబ్దాఇ్నా త్తరపదా జాహియు శే” (2-8-29) అను సూత 

ముచే పాణిని దికృబ్బ్దయోగమున పంచమీ విభ క్తిని విధించెను. ఉదా. “పూర్మోగామాత్ 

వృక్షః” (వృక్షము [గామముకంటె ముందుగానున్నది) ఇది శాన్రీయ కార్యము. 

* అన్య “అరాత్” ఇతర, బుళే (లేకున్న) దిక్ళబ్ద, అజఖల్బాషత్తరపద (పాక్ మున్నగునవి) 

ఆచ్ _ ఆహ్ (ఇవితద్ధిత |వత్యయములు వీనితో యోగముండగా పంచమీ విభక్తి కలుగునని 
సూ తార్థము. అన్యః ఇతరః కృష్టాత్, ఆరాత్ వనాత్ (దగ్గరకాక దూరము) బుశేజలాత్, 

[పాక్వనాత్, ద&ణా [గామ త, దషిణా హి (గామాత్ మున్నగునవి ఉదాహరణములు, 
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22] 
లి. దిక్ళబ్దయోగ మున కొన్ని చోటులందు వష 

ఉపప క్తి చూపుచున్నాడు. 

ధర్మా నరాశయే = మరియొక ధర్మము అనగా అవయవత్యము అను ధర్మము 

ఆ| శయముగాగల, యోగ్ = సంబంధము కలుగగా, పూర్వమ్ - అస్య = దానికి ముందు, 

ఇతి = అనురీతిని, షష్టి +- ఏవ = షష్టీ విభ క్రియ, దృష్టా = చూడబడుచున్నది. 

అవధికి అవధిమత్తునకు అవధ్యవధిమత్సంబంధ మును వివక్షించిన పంచమీ విభ క్రి 

కలుగును అచటనే అవయవావయవి భావసంబంధమును వివక్షించిన షష్టీవిభ క్రి కలుగును. 

ఉదా. పూర్వం కాయస్య, (శరరముయొకగా పూర్వభాగము) 119 11 

అవతారిక ఇది పూర్వము, ఇది పరము అను శాబ్దవ్యవహారమున పూర్వాపర 

భావము పూర్వాది దిక్కులను పురస్కరించుకొని య జరుగుచున్నది ఇంతియె కాని మనుష్యుని 

అవయవములను బట్టి కాదు. కనుకనే సంకిర్ణముకాక నిశ్చితమగు వ్యవహారమే కలుగుచున్న 

దని చెప్పుచున్నాడు. 

శో పూర్వా దీనాం విపర్యాసో న దృష్టోఒవధ్యసజ్క-ర | 

బుజ్వేతద స్యేత్యేతచ్చ లిజ్లం నవ్యతికీర్య తే 11 22 

1. అవధ్యసంక ర = అవధులకు సాంకర్యము లేనపుడు అనగా అవథులను అపేక్షింపనందున 

(అనగా అనిశ్చితము కానందున) పూర్వాదీనామ్ = పూర్వాదులకు అనగా పూర్వము పరము 

అను వానికి, విపర్యాసః = వ్యత్యాసము ఆనగా తారుమారు, న దృష్టః = కానరాదు. 

ఇది పూర్వము, ఇది పరము అను వాడుక దిక్కులనుబట్టియి జరుగుచున్నది. 

మరియొక హర్ధును అపేక్షించి జరుగునది కాదు. కనుకనే “ఇది పూర్వము: అని [గహింపగా 

అది పూర్ణమే యగును. ఏ వస్తువునుబట్టి ఏది పూర్యమగుచున్నదో, ఆ వస్తువునుబట్టియ 

అదియే పరము కానేరదుకదా ! ఆట్టుకాక ఆవధులనే ఊత గ్రైకొనిన అవధులు నియతములు 

కానందున వ్యవహారము కూడ సంకీర్ణమే కావలెను. ఇక్లే శరీరావయవములను బట్టి చూచినను 

సంకీర్ణ మే కావలెను. 

2, అస్య = దీనియొక్క అనగా వెదురు మున్నగుదాని యొక్క, ఏతత్ = 

ఇది, అనగా మూలము, బుజు = తిన్ననిది, ఇతి = అనెడి, లిజం చకా దిక్కు_యొక ,_ 

చిహ్నము కూడ, న  వ్యతికీర్యతే = సంకీర్ణము కానేరదు. 

ఇచటను అవధి య పేక్షితము కానందున వ్యవహారము సంకీర్ణము కానేరదు. 

పై వ్యవహారములలో అవధి యపేక్షితమగుచో హద్దు నియతము కానందున “ఇది 
పూర్వము, ఇది సరము” అను నియత వ్యవహారము కలుగకపోయుడిని.. 122, 
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అభతారిక దిక్కు, కాలము, పర్వతములు, నదులు, పట్టణములు, అను రీతిని 

బాహ్య |పపంచకము కలదనెడి శా స్త్రజ్ఞుల మతము చొప్పున ఇంతవరకు దిక్కు. నిరూపింప 

బడినది. 

ఇపుడు విజ్ఞానవాద్ మతము నా శయించి దిక్కు జ్ఞానరూపమె, దిక్కు అనునది 

వేరుగా లెదని చెప్పుచున్నాడు, 

శో; అ నఃకరణధర్మో వా బహిరేవం (ప్రకాశతే । 

అనస్మాంత్వ _నర్భహిర్భ్చావః (పక్రియాయాం న విద్యతే || 28 

ద. అనుక రణధర్మః +-వా = జ్ఞా నముయొక- ధర్మమే, బహిః = బాహ్యరూపమున, 

ఏవమ్ = ఈ రీతిగా అనగా దిక్కు. రూపమున, [ప్రకాశతే = | పకాశించుచును ది. 
~— 5 oe 

అ నకర ణధర్మః ా అ న్లః = లోపలనున్న, కరణమ్ = వ్యాపారము, యస్య= 

దేనికో, తత్, అ నఃకరణమ్, అను వ్యుతృ త్తిచె ఆ శబము చైతన్యమును బోధించును, 

B. బాహ్య్మపపంచమె లేనిచో “బహిరేవం [పకాళతే” అనుట యెట్లు ? బాహ్యము లేనేలేదు 

కదా! అను |పశ్నకు సమాధానము చెప్పుచున్నాడు. 

అసామ్ = ఈ, [పకియాయామ్ = కల్పనయందు, అనగా విజ్ఞానమే బాహ 
లి వ షా న 

వస్తురూపముగా భాసించుచున్నదనెడి కల్పనయందు, అ న్లర్భహిర్భా వః = లోపల యందుం 

డుట వెలుపలి యందుండుట, న విద్యతే = లదు. 

విజ్ఞానవాది మతమున లేని పదార్థమే అవిద్యావశమున కానబడును. అది నిజ 
రూపమున విజ్ఞానరూపమె, కాగా బాహ్యపదార్థము లేనందున ఆంతరపదార్థము మాత 

మెట్టుండును ? రెండు కూడ కల్పితములు. వ్యవహారమును అనుసరించి “భాసించును” అని 

మాత్రము అందు గోచరించును. 

పూర్వత్వము పరత్వము ఆనునవి వస్తువులయందు ఆరోపింపబడును. అనాదియగు 
మిధ్యాభ్యాసవళమున చైతన్యమే దిిగూపముగా భాసించుచున్నది. కాగా బాహ్యరూపమయిన 
దిక్కు వేరుగా లేదు. 128 

అవతారిక... దిక్కు బాహ్యపదార్థరూపమున లేదు. విజ్ఞానమే అవిద్యావశ మున 
దిక్కువలె భాసించును. కనుక “దిక్కు. ఒకటియా, కాకి అనేకమా అనగా నానా” అను 
వికల్పములకు తావు లేదు. అట్లు విక ల్పించుట నిష్ఫలమె, అని చెప్పుచున్నాడు. 

శో ఏకత్వమాసాం శక్రీనాం నానాత్యం వేత్తి కల్పనే | 

అవస్తుపతితే జ్ఞాత్వా సత్యతో న పరామృశేత్ ॥ 24 
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ఆసామ్ = ఈ, శక్తనామ్ = శక్తులకు అనగా దికృక్తులకు, ఏకత్వమ్ + వా = ఏకత్వమా 2 

శకి ఏకరూపమా, నానాత్వమ్ + వా = భేదమా ? అనగా 

ఆ శక్తులు వేరువేరుగా ఉన్నవా? ఇతి = అనెడి, కల్పనే = వికల్వనములను, ఆవస్తుపతితే = 

అనగా అన్ని దిక్కులయందున్న 

వసువుకాని దానియందు లగ్న మైనవని అనగా విచారించుటకు అవకాశము లేనివని, జ్ఞాత్వా = 

గుర్తించి, సత్యతః = పరమార్దరూపము న, న గ పరామృశేత్ = విచారింపరాదు. 

తన్యము తప్ప వేరు పదార్థము లేదు. కాగా దిక్కు 

త్త ని ఆ చైతన్యము అవిద్యావశమున ఈ రూపముగా 

భాసించుచున్నది. ఇట్టి స్థితిలో దిక్కు ఒకటియా, లేక నాలుగా, లేక ఆరా, లేక పదియా 

అనెడి వికల్పములకు తావు లెదు. 

౦ feu 

కాబట్టి దిక్కు_యొక స్వరూప మును యథార్థ బుద్ధితో విచారింపనవసర ము 

లేదు. 11వ 4ఉ॥ 

శ బి & అల అల అవతారిక శాస్త్రములలో పదార్థములు లక్షణములతో నిరూపింపబడినవి,. 

కాని అట్టి నిరూపణము అనవసరము.  శాస్త్రవిచారణచే తేలిన రూపములతో పదార్థములు 
(A) 

లోకమున కానరావు అని చెప్పచున్నాడు. 

శో వికల్పాతీతత త్తే ఏమ సంశకేతోపనిబన్లనాః | 

భా వేను వ్యవహోరా య్, లోక _స్మత్రానుగమ్యతే i 25 

వికల్పాతీత తల్త్యెషు = వికల్పములను అనగా దిక్కు ఉన్నదా ? లేదా ? ఉన్నను ఆది 

ఒకటియా, అనేకమా, అది కేవలము శక్తి రూపమా, లెక దవ్యరూపమా అను విభిన్నము 

లగు అభి పాయములను అతి|కమించి యున్న స్వభావముకల, భావేమ = పదార్థ ముల విష 

యమై, సంకేతోపనిబన్ధనాః = సంకేతము కారణముగాగల అనగా (ప్రజలు కల్పించుకొనిన 

గుర్తులే మూలముగాగల, యే = వ, వ్యవహారాః = వ్యవహారములో ఆనగా పరస్పరాభి|పాయ 

మును గుర్తించి జరిగెడి నడవడికలో, త|త = అందు, లోకః = లోకము, అనుగమ్యతే = 

అనుసరింపబడుచున్న ది, అనగా లోకము దానికి బద్ధ మెనడచుచున్నది. 

శాస్త్రకర్తలు [పతిశాస్త్రమున పదార్థములకు లక్షణములను దెలిపి పరిశోధించి 

యున్నారు. ఆ పరిశోధనములు పరస్పరము విరుద్ధములుగా నున్నవి. 

దిక్కు, కాలము లేనేలేవు, ఒకవేళ ఉన్నను అవి ఆకాశమున అంతర్భూతములే 

అని కాపిల సాంఖ్యము చెప్పినది. 

దిక్కు. వేరుగలేదు. కాలము మా[తము వేరుగా గలదని పాతంజలయోగము ప్రతి 

పాదించినది. 

దిక్కాలములు స్యతం|త [_ద్రవ్యములని (ప్రాచీన తార్కికులు నుడివిరి. 

[14] 
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అవి ఈశ్ళరునికంటె అతిరి కములు కావని నవినతార్కికులు తలంచిరి. 

ఇక్లే బంగారము మట్టి వికారమని మాధ్వమతస్థులు తలంతురు. అది తేజము 
యొక్క. వికారమని వై శేషికులు విశ్వసింతురు. 

నిజము చూచిన పదార్థము లిట్లు భిన్న భిన్న రూపములతో నుండనేరవు. వీరి 
యభిపాయములను అతికమించియే పదార్థముండును. శాస్త్ర విచార మెట్టున్నను లోకులు 
వారి వారి పనులు జరుగుటకై “ఇది తూర్పు, ఇది పడమర, ఇది బంగారము, దీని విలువ 

ఇంత, ఇది పర ద్రవ్యము, ఇది పుణ్యము ఇది పాపము అని ఏవో కొన్ని కట్టుపాట్టు 
చేసియున్నారు. వానిని అత్నిక్రమింపక నడచుచున్నారు. 

దిక్కులు పదియని లోకులు విశ్వసింతువుు. అదియే ఎల్ల వ్యవహారములకు మూల 
మగుచున్నది. విచారణచేసిన నియతమగు రూపములేక అందముగా కానరావు, అవిచారిత 
రమణీయమే ఈ లోకవ్యవహారము. 1251 

అనతౌారత___ మరియు శాస్త్రకారులు చేసిన మార్గములను చూచిన, పదార్థముల 
భేదాభేదములు కూడ సిద్ధింపవు. అనగా పదార్థ మొక్క-టియే అనిగాని, ఆ పదార్థములు నానా 
రూపములు కలవియె అనిగాని నిర్ణయింప సాధ్యముకాదని చెప్పుచున్నాడు. 

శ్లో॥ నైకత్వమస్తి నానాత్వం వినై కత్వేన నేతరత్ । 
సరమార్డె తయోరెష భేదోత్య_న్లం న విద్యతే [1 26 

A. నానాత్వమ్ గ వినా = అనేకత్వము లేనిది, ఏకత్వమ్ = ఏకత్వము, న = ఉండనేరదు, 
అమే, ఏక తేన + వినా = ఏకత్వము లేనిది, ఇతరత్ = ఇతరమైనది, అనగా నానాత్యము, 
న = ఉండనేరదు. 

ఏకత్వము, నానాత్యము అనునవి పరస్పరాకేక్షములు. శి, 4, పదార్థములున్నచో, 
వానిలో “ఇది ఒకటి” అని చెప్పవచ్చును. అట్టుకాకున్న “ఒకటి” అని పలుకుచే పొసగదు, 
అటే ఒక వస్తువుండగా దాని (పక్కన మరికొన్ని వస్తువులు చేరగా రెండు, మూడు, నాలుగు 
అని వ్యవహరింతురు. కాగా సె వ్యవహారములు పరస్పరాశయములు. ఓక దానిని మరియొకటి 
ఆ| శయించియే యున్నవి, అట్టితరి వానికి అన్యోన్యా శయమను దోషము పస క్తమైనందున 
ఏకత్వముగాని అనేకత్వముగాని స్వతం్యతముగా సిద్ధింపదు. 
3. పరమార్థే = యథార్థమగు విచారణ చేయగా, తయోః = ఆ రెంటికి అనగా ఏకత్వ 
నానాత్వములకు, ఏషః = ఈ, భేదః = భేదము, అత్య నమ్ = ఏమియు, న + విద్యతే = 
లేదు. 

పరమార్థమున జ్ఞానము తప్ప మరియొక వస్తువు లేదు. ఏకత్వ నానాత్వములు 
లేనేలేవు. పరమార్థమున ఏకత్యముగాని నానాత్యముగాని నిలువజాలవు. 
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కాని ఆ సితిని పొందువరకు లోకవ్యవహారము గజనిమీలికచే జరుగుచున్నది. 
థి 

ఏనుగు బలిష్టమగు జంతువు. ఆదియే కన్ను విప్పి సంచరించిన దానిని ఎవరు పట్టజాలరు. 

ఆది విశృంఖలముగా తిరిగిన లోకి ము పటాపంచలమగును. కాసి అట్టి ఏకుగునకు మాంద్య ము 

మెండు. అందుచే నది కన్ను తెరువకయే సంచరించును, అక్ర లోకము కూడ సంచరింప 

వతెను. పదారములను సమూలము పరీక్షించిన ఏదియు నిలువజాలమ. 
థి 

కాబటి లోకుల వ్యవహాఠ ము చూచిన దిక్కు. అనునది ఇతర వస్తువులకు సాహాం్య 
రు 

మొనరించునట్టు కానవచ్చుచున్నందున నది శ క్రిరూపమేయని తెల్లము. 126 

అనొతారి శ శ క్రిమంతములగు ఘటపటాదులకు ఏకత్య నానాత్యములు 

కలుగును, శక్తులకు మాతము ఏకత్వ నానాత్వ విచారమర్హృముకాదని చెప్పుచున్నాడు. 

శో న శ కీనాం తథా భేదో, యథా శ క్తిమతాం స్టితిః | 
య ల ని 

న చ లౌకిక మేకత్యం తాసామాత్మసు విద్యతే ॥ 27 

గే. యథా =ౌ ఏ రీతిగా, శ క్రిమతామ ౫ శ క్రికలవానికి అనగా ఘటము, పటము మున్నగు 

స్వతం[త పదార్గములకు, స్థితిః = భేదరూపమున ఉనికియో, తథా=ఆ రీతిగా, శ క్తీనామ్డా 
@ 

శకులకు, భేదః = భేదము, న = లదు. 

కడవ మున్నగు పదార్థములు స్వతం్యతములు. అవి వేరుగానే సిద్ధించును, కాబట్టి 

టపటాదులు పరస్పరము భిన్నములే. కాని వానియందున్న శక్తులకు వానితో భేదము 

సిదింపదు. అవి ఆ శయమును విడిచియుండునవి కావు. అవి అస్యతం|తములు. కనుక ఆ 
0 శ or 

శక్తులకు ఆ్రయముతో భేదమున్నట్లు గు_ర్హింపలము, 

స్ట్ 

3. తాసామ్ = ఆ శక్తులయొక్క, ఆత్మను = స్వరూపములయందు, లౌకికమ్ = లోక 

సిదమగు, ఏకత్వమ్ + చ = ఏకత్వము కూడ, న -- విద్యతే = లేదు. 
అ 

లోకమున కడవ ఒకటిగానే కానవచ్చుచున్నది. అది నిజరూపమున ఒకటియే 

అది ఎల్లరికి తెలిసినదే. అట్టి ఏకత్వము కూడ దానియందున్న శక్తికి కానరాదు. ఏలయన-- 

ఒకే కడవ కర్తగాను (కడవ ఉన్నది), కర్మగాను (కడవను చూడుము), కరణముగాను 

(కడవతో నీరు తెమ్ము), సంప్రదానముగాను (కడవకొరకు వెడలుము), అపాదానముగాను 

(కడవ నుండి నీరు తెమ్ము), అధికరణముగాను (కడవయందు సీరు ఉంచుము) లోక వ్యవ 

హారమున కానవచ్చుచున్నది. కడవ ఒక్కటియేకదా యని దానియందున్న శ_క్రియ 

ఒక్యాటియె యగుచో పె రీతిని భిన్న కార్యములు సిద్ధింపవు. కాగా లోక సాధారణముగానున్న 

ఏకత్వము శ _్రికి కలుగదు. 

కాగా [దవ్యమును ఆగ్రయించియున్న శక్తులకు నానాత్యము కలుగును. ఆ శక్తు 

లకు |ద్రవ్యముతో అభేదమే లభించును. కనుకనే అవిద్యాళ క్తి నిర్గుణ పర|బ్రహ్మమునందున్నను 

అది |[బహ్మముకం టె భిన్నము కాదు కనుకనే ఆ రెంటికి అభేదము లభించుటబచే అదై కత 
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వాదము బలిష్టమగుచున్నది. అట్టు కాకున్న అవిద్యా శి (బహ్మముకంటె భిన్నమగుచో 
ద్ర్వైతవాదమె నిలిచెడిని, 1271 

అవతారిక దిక్కునకు ఏకత్యమే అనిగాని, నానాత్యమె అనిగాని చెప్పుటకు 
సాధ్యము కాదని 26వ శ్లోకమున చెప్పబడినది. ఆ యర్థమునే సిద్ధాంతముగా జూపుచు, 
“దిక్కు. ఒక్కటియి అనెడి తార్శికులవాద మయు కమని చెప్పుచున్నాడు. 

En నె కత్వం వ్మవతిషైత నానాత్వం చేన్నకల్పయేత్ \ 

నానాత్వం చావహీయేత యద్యేకత్వం న కల్పయేత్ ॥ 28 వ్ 

నానాత్వమ్ = అనేకత్యమును, న + కల్పయేళ్ + చేత్ = నిరూపింపని యెడల అనగా 
బుద్ధిచే ఆనేకత్వమును స్పష్టముగా సిరూపించినచో, ఏకత్వమ్ = ఏకత్వము, న - వ్యవ 
తిషేత = స్థిరపడునది కాదు. నానాత్వములేనిది ఏకత్యముండదు. 

nf గ అథ్రై, ఏకత్వమ్ = ఎకత్వమును, న + క ల్పయేత్ + యది = బుద్ధిచే సిరూపింపని 

యెడల, నానాత్యమ్ చ = అనేకత్వము కూడ, అవహీయేత = నశింపవలసి యుండెేడిది. 

ఆనగా స్వరూపమును పొందకపోయెడిని. 

అంతరంగ బహిరంగ ములవలె ఏకత్వ నానాత్యములు పరస్పరాపేక్షములు. అవి 

ఒకదానిని విడిచి మరియొకటి యుండనేరవు. 

కనుక దీని స్వరూప మెట్టిది ? అని విచారింపకయే పండితుడు, పామరుడు కూడ 

తోక వ్యవహారమును కొనసాగింపవలెను. అనాది సిద్ధమగు లోక వ్యవహారము దిక్కును 

ఆధార ముగా గ కొనియె నడచుచున్నది. n28n 

దక్ నముద్దాళము యగినీన దొ 

శి 

న నన న న ఇం లా 

కానరాక లాలా నాకాక లాలా వాడాలా ారాాాకాతతాలా టం దానా న 2 వదు 

సాధన సముదేశము-7 

అవతారిక “దిక్ సాధనం [కియాకాలః” అనుకారికలో చూపబడిన పదార్థ 

ముల కమమును అనుసరించి దిక్కు తరువాత నిద్దిష్టమగు “'సాధ్రని మును వివరించుచున్నాడు. 

శో స్వాశయే సమవేతానాం తద్వదేవాఒఒ(శయా న్లరె ! 

కియాణా మఖినిష్ప తె సామర్థ్యం సాధనం విదుః ॥ { 

స్వాశయే = తనకు ఆ(శయమగు దానియందు అనగా [క్రియకు ఆధారమగు కర్తృ కర్మల 

యందు, తద్యత్ = అరై, ఆ|శయా న్తరే - ఏవ = ఇతరమగు ఆధారమునందును, సమవేతా 

నామ్ = సమవేతములగు అనగా ఎన్నడు విడువక కలసి యున్నట్ట, కియాణామ = పాకము, 

గమనము, అధ్యయనము మున్నగు వ్యాపారముల యొక్క, అభినివృత్తా = ఫుట్టుకయందు; 

సామర్థ్యమ్ = సామర్థ్యమును అనగా |దవ్యములయందున్న శక్తిని, సాధనమ్ = సాధన 

మునుగా, విదుః = భాష్యకారుడు మున్నగువారు గు ర్రించుచున్నారు. 

ఎొనరణయు--- 1. ఈ [పకరణమున కర్మ, కరణము, కర్త, సంపదానము, 

అపాదానము, అధికరణము, శేషము, హేతువు అను కారకములు విచారింపబడుచున్నవి, 

కారకమునకు 'సాధనము”" అనునది నామాంతరము, క రోతీతి = కారకమ్ = [కియా నిష్పాద 

కము, సాధ్యతే అనేన ఇతి = సాధనమ్. = దీనిచే క్రియ సాధింపబడును. భాష్యకారుడు ఈ 

రండు పదములను పర్యాయ శ బ్బములుగా జూపియున్నాడు. దేనివలన క్రియ కలుగునో అది 

కారకము, ఆదియే సాధనము. 

వ. చై|[తః కామః స్థాల్యాం తర్జులం పచతి (చై తుడు క జ్జలచె గిన్నెయందు 

బియ్యమును వంట చేయచున్నాడు) మున్నగు వాక్యములలో ధాతువులచే పాకము మున్నగు 

కియలు బోధింపబడుచున్నవి. ఆ క్రియలు కర్తృ కర్మలయందే యుండును. అవి 

కరణము మున్నగు కారక ములయందు ఉండవు. కాని కరణాది కారక ములు గూడ పాకము 

మున్నగు క్రియలను క లిగించుచున్నవి. కాగా వై తుడు, తండులము మున్నగు పదార్థములు 

తమయందున్న (క్రియలను పుట్టించుటచే క ర్హృకారకము, కర్మకారకము ఆగుచున్నవి. ఈ 

యర్థమును “స్వాశయే సమవేతానామ్' అను కారికా భాగము వివరించుచున్నది. దీసినిబట్టి 

క రృకారకము, కర్మకారక ము సిద్ధించుచున్నవి. కర్తృ కర్మ కారకములయందున్న పాకాది 

[క్రియలను కల్దిగిన్నె మున్నగు వస్తువులు పుట్టించుచున్నవి. అందుచే నా వస్తువులు కర ణము, 

అధికరణము అనురీతిని కారకములగుచున్నవి. ఈ యర్థమును “ఆ శయా న్లరే సమవేతా 

నామ్” అను భాగము వివరించుచున్నది. కాష్టా దులందు పాకాది (కియలు సమవేతములు 

కాకున్నను కాష్టాదులకం టె ఇతరము లగు కర్తృ కర్మలయందున్న ఆ |కియలను కలిగించు 
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[1 టచే కాష్టాదులు కూడ సాధనములు కాగలవు, కాగా “ఆశయా న్తరే' అను పదమునకు 
కరణాదులకం టె థిన్నమగు ఆధారమునందు అనగా కర్తృ క ర్మరూపమగు ఆధారమనందు 
అని యర్థము చెప్పవలెను. 'స్వాశయే' అనుచోట స్యశబ్దారము [కియ. ధాతువుచే బోధింప 
బడెడి [క్రియ కర్తృ కర్మములందే యుండును. ఇతర కారకముల యందుండనేరదు. కనుకనే 
కర్తృ కర్యములయందే తిజ్ పత్యయములు జనియించును. కరణాది కారక ములందు జని 
యింవవు. ఇది భాష్యకారాదుల నిర్ణయము. అందుచే “స్వాళయి, “ఆయా న్తరే అను 
రెండు పదములు భర్తృహరిచే [పయోగింపబడినవి. 

తాల్ళుళ్యంయు.._ 1. సాధ్యము 2. సిద్ధము అను రీతిని పదార్లములు రెండు 
విధములు. వానిలో సాధ్యము [కియారూపము. ఉదా. యాగము, పాకము, గమనము, అధ్య 
యనము మున్నగునవి. అవి ఎప్పటికప్పటికే తయారుచేయబడును. ఘట పటాదుల బోలె 
స్థిరముగా నుండునవి కావు. అవి నిష్పన్నములు కావలెనన్నచో నిష్పాదకము అపేకితమగు 
చున్నది. ఆ నిష్పాదకమే సిద్ధపదార్థము. అదియే కారకము, అదియే సాధనము. సాధ్యమగు 
[కియకు సాధనమగు సిద్ధవస్తువునకు [కియాకారక భావము సంబంధము. ఈ రీతిగా 
సాధ నమువలన [కియ జనియించుచున్నది. ఇచట సాధనము వస్తురూపము కాదు. వసువు 
యొక్క. శ క్రియే సాధనము. | 

బికేషౌంకయము_. 1. చై|తః తణ్జులం కామైః స్థాల్యాం పచతి (చై (తుడు బీయ్య 

మును కజ్జలచే గిన్నెయందు వండుచున్నాడు) అనుచోట చైత్రుడు, బియ్యము మున్నగునవి 
కారకములు. బాగుగ పరిశీలించిన ఆ వస్తువులు కారకములు కానేరవు. ఏలయన [కియాజన 
కము కారకము. వస్తువు నిజరూపమున కియను జనియింపచేయ నేరదు. దానియందున్న 
సామర్థ్యము అనగా శ క్తి కియాజనకమగును. కాగా “శ కింకారకమ్' అను పక్షము సిద్ధాం 
తము కాగలదు. శ క్రి ఆ|శయమును విడనాడి యుండనేరదు. అందుచే లోకమున వనువులే 
కారకములని గుర్తింపబడుచున్న వి. ఈ పద్ధతిలో “శ క్రిమత్ కారకమ్' అను సక్షమునకు 
సంభవమున్నది. శభాష్యకారాదులు, శ క్రియే కారకమను పక్షమును ఆదరించిరి. 

శశభాష్యక ర్త మరికొన్ని స్థలములలో [ద్రవ్యము కారకమని నుడివెను. శ క్రికి శ కి 
మత్తునకు అభేదమును వివక్షించుటచే ఆ భాష్యము సమన్వితము కాగలదు, 

* “వరొ ఇలిట్ ” (82.115), “అనభిహితే' (2-3-1), మున్నగు నసూత్రములలో 
“గుణః సాధనమ్” అని వతంజలి పలికెను ఇచట గుణశబ్దము శ క్తిపరము. సాధనమనగా 
కారకము “సప్తమీ వజ్బామ్యో కారకమ ధ్యే” అను నూ(త్రమ న కారక శబ్దము శ క్రిపరము. 

శ దవ్యం _యౌాభి నిర్వి త్తిం (వతిసాధనమ్”, “సారం ధాతు కేయక్” (8-1-87). 
“నాంధనం వె (దవ్యమ్”క మే త్రిజవ్యయ.., + (5-8-55) యె “సాధచనేనయం భ వన్ లిబ్ల సంఖ్యా భాం 
యోజ్యు కే” “ఉపనన్గాచ్భన్గని ధాత్వ గ్రే" (5-1-118) 
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2 ప కా షాయమును మనంబున 
శ కి కారకమ్, అనునదియి సిద్ధాంతము. ఈ యభ్మిపాయమును మనం: 

నిడుకొనియే భర్తృహరి “సామర్థ్యం సాధనం విదుః అని బిగ్గరగా పలికేను. 

2. పాకను, గమనము మున్నగు క్రియలు (పత్యేకము ఒకొక్క-టియే ఐనను 

(పథాన [కియకు ఉపకరించెడి పూత్కారము (ఊదుట) మున్నగు అవాంతర క్రియలు చాల 

కలవు. అట్టి అపధాన కియలను పురస్కరించుకొని కారికలో “| కియాణామ్' అను బహు 

వచనము పయుక్తమాయెను. 
uli 

అవతారిక... “సామర్థ్యం సాధ్రనం వనిదుః' అను వచనమువలన శ క్రికారకము 

అని తెలియవచ్చుచున్నది. [ద్రవ్యము కారకమని యేల చెప్పరాదు? ళ₹ క్రియే కారకమని యెట్లు 

నిశ్చితమగును ? అను పశ్న సమాధానము చెప్పుచున్నాడు. 

కో॥ శకి మాతా సమూహస్య విశ్వస్యాఒనేక ధర్మణః | 
రాం TE 

సర్వదా సర్వథా భావాత్ క్వచిత్ కిఖ్బుద్వివక్య తే || లి 

శ క్రిమా;తా సమూహస్య = శక్తులయొక్క భాగముల సముదాయ రూపమగునట్టియు, అనెక 

ధర్మణః = అనేకిములగు ధర్మములు కల, విశ్వస్య జా ఎల్చవస్తువు అనగా ఘటము, పటము 

మున్నగు ఎల్ల పదార్థము, సర్వదా = ఎల్పకాలమున, సర్వథా = ఎల్ల విధముల, భావాత్ = 

ఉండుటవలన, క్వచిత్ = ఒకొక్క సమయమున, కిఖ్చిత్ = ఒకొక్క శ క్రియే, వివక్ష 

= వివక్షీంపబడుచున్నది, ఇచట శబ్బ ప్రయోక్త కర్త. 

తే 

'అనంతములగు శక్తుల సమూహములే ఘటపటాది వస్తువులు. అట్టి వస్తువుల 

భాగములే శక్తులు. అవి విచ్శితములగు కార్యములను కలిగించుచున్నవి. ఎట్టనగా-- ఘటః 

అస్తి (కడవ ఉన్నది), ఘటమానయతి (కడవను తెచ్చుచున్నాడు), ఘపేన జలమాహరతి 

(కడవచె నీటిని తెచ్చుచున్నాడు), ఘటాయ పయత తే (కడవకొరకు [ప యత్నించు చున్నాడు, 

ఘటాత్ జలం (సవతి (కడవనుండి నీరు కారుచున్నది ), ఘే జలం నిదధాతి (కడవయందు 

సీర పోయుచున్నాడు). ఒకే ఘటము పై రీతిని భిన్నములగు విచి|తములగు కార్యములను 

కలిగించుచున్నది. దీనినిబట్టి చూడగా ఒక వ్య క్రియందు అనేక విచిత శక్తులున్నవని ఎల్లరు 

నమ్మక తప్పదు. శక్తులే కారకములనియు దీనివలననే తెలియుచున్నది. అట్టుకాక ఘట 

[(దవ్యమే కారకమన్నచో, ఒక (దవ్యము ఇన్ని విచ్శిత కార్యములను క లిగింపనేరనందున 

మ వ్యవహారములు కుదురుపాటు నొందనేరవు. శక్తులే కారకమగుచో ఆ శక్తులు వివక్షనుబట్టి 

కర్త, కర్మము, కరణము, సం్యపదానము, అపాదానము, అధికరణము అను రీతిని విచి త 

మగు కార్యములను చేయగలవు. 

కాబట్టి శ క్రిమత్తు అగు [దవ్యము కారకము కాదు. శక్తియే కారకమనుట లెస్స .॥2॥ 

అదతాొరిశ్ (దవ్యములగు ఘటపటాదులయందు శక్తులు సంభవించును. కనుక 

అచట వివక్షకు అవకాశ మున్నది. కాని శ కులుండుట కవకాశము లేనిస్థలములు కలవు. 
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అచట  వివక్షమెట్టు సంభవించును ? శక్తి మాదధాతి (శో కిని కలిగించుచున్న ది) ఇచట 

జౌషధము కర్త. చై[తః కక్త్యాకరోతి (బై|త్రుడు శక్తిచే చేయచున్నాడు) కశ్తేః వ్య'పెతి 
(శ క్రినుండి మరలుచున్నాడు) పె స్థలములలో శ క్రికి క_రృత్వాదికము అనుభవసిద్ధము, 

ఘటాదులయందు శక్రియున్నట్టు శక్తికి మరియొక శక్తి సంభవింపదు. అట్లకాకున్న ఆ 
CC 

శక్తికి కూడ మరియొక శక్తి, దానికి మరియొక శ క్రి అను రీతిని అనవసా దోషము | పస క ne] 
థి _ et] 

మగును. మరియు వస్తురూపముకాని అభావమునకు గూడ కారక త్యము కానవచ్చుచున్న ది, 

మెతః ధనవినాళం కరోతి (మైతుడు ధననాళమును చేయుచున్నాడు). ధనాభావేన యు కః 
(ధనము యొక్క. లేమితో కూడి యున్నవాడు), ఇచట లేమి కారక మని స్పష్టము. దానికి 

రు 

వేరుగ శక్రులుండుట ఆ సంభవము కదా! కాబట్టి శక్తి కారకమను పక్షము ఎట్టు కుదురును ? 

అను _(పశ్నకు సమాధానము చెప్పుచున్నాడు. 

లో సాధనవ్యవహార శ్చ బుద్ద్య వస్థాని బన్షన।ః ] 

సన్నసన్వా౬ర్థ రూ పేషు భదోబుద్ద్యా (పకల్చ్యతే 1 వ్ 

నీ. బుద్ధ్యవస్థా నిబన్ధనః = బుద్ధిచే కల్పింపబడిన అర్థవిశేషములే కారణముగాగల, సాధన 
వ్యవహార + చకాకర్ర్త, కర్మ మున్నగు కారక వ్యవహారము, (సంభవతి) = కలుగగలదు, 

బాహ్య [ప్రపంచమున నున్న అర్థ ములనుబట్టి శాబ్దవ్యవహార ము జరుగదు లోక 

మున అర్థ మున్నను లేకున్నను శ బమువలన వ్యవహారము జరుగగ లదు. అందు బుద్ధియే 

కారణము. బుద్ధిచ ఇది కర్త, ఇది కర్మ, దీనివలన ఈ కార్యము కలుగును అని నిరూపింపగా, 

అట్టి నిరూపితమగు అర్థమును బోధించుటకై శబ్దములు ఉపయోగపడుచున్నవి. 

౨. సన్ = లోకమున పదార్భమున్నను, అసన్ __ వా = లేనిదియెనను, బుద్ద్యా = బుదిచే ఈ ర ) జా కర థి” 
అర్థరూ పేమ = అర్ధరూపములయందు, _ భేదః = భేదము, (ప్రకల్ఫ్యడే = కల్సింపబడు 
చున్నది. 

" పె కారికాభాగము యొక్క. అర్థమునే ఈ రెండవ భాగము వివరించుచున్నది. 
బుద్ధియే అర్థ సిర్ణయమును జేయును. అట్టి నిర్ణతమగు అర్థము శబ్ద బోధ్యమగును, బుద్ధి 

అర్థమును నిర్ణయింపనిచో లోకముననున్న యర్ధమును శబ్దము బోధింపజాలదు. 

కాగా శక్తి అభావము మున్నగునవి బుద్ధిచే దవ్యరూపములుగా నిరూపింపబడగా 

వానికి శ క్రి సంభవించును. ఆ స్థితిలో శక్వాకరోతి, ధననాశంకరోతి అను రీతిని కారకములు 
కాగలవు. అంతియేకాని అభావము శక్రియు స్వస్వరూపమున కారకములు కానేరవు. అటు 

వ్య 

కాకున్న అనవస్థా దోషము కలుగును. 

కాబట్టి బుద్దిచే నిర్మింపబడిన [దవ్యరూప ములగు శ క్రి మున్న గువానికి శ కంత 
రము కలుగును. 

అ రోవము___ ఈ కారికలో “నన్” అనునది దృష్టాంతముగా జూపబడినది. 

న! 
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Wt అరలో x: o "ద ఇగో చా క అ వ 

వాహ్య[పపంచమున సత్తుగా ఉన్న వస్తువు వోలె లేని వనువుకూడ బుద్దిచే నిర్మింపబడినదై. 
సి అవి 

శాబ్బవ్యవహా దమునరు కారణము కాగలదు. id 
a) 

అన తారిక్ పదార్థములు కారకములగుటలో లోకసిద్దములగుటయే కారణము 

కాదు. లోకమున అవి లేకున్నను బుద్దిచే భావింపబడి న పదార్థము€ సాధనములు (కారక 

ములు) కాగలవు అను పై చూపబడిన అర్హమునందు మహాభాష్యుకారుని సమ్మతిని జూపు 

చున్నాడు. 

శో॥ బుద్యా సమాహితై కత్వాన్ పజ్బాలాన్ కురుభిర్యదా | 
ఉం య యి 

ఫనర్విభజతే నక్తౌ తదాఒపాయః (పతీయకే || 4 

జీ 

వకా = మాటలాడువాడు, అనగా శబ్దమును పయోగించువాడు, యదా = ఎప్పుడు, బుద్ధ్యా 

= కూర్చబడిన ఏకత్వముకల, గ్బాలాన్ = పంచాల దెళశస్టులను, పునః = మరల, 

బుదిచే అనగా బుద్ధిపూ ర్వక ముగా, కురుఖిః = కురుదేశమునం దున్నవారితో, సమాహితైకత్యాన్ 
(థు 

మలా. 

విభజతే = విభజించునో అనగా వేరు చేయునో, తదా = అపుడు, అపాయః = అపాయము 

భల 

” 

అనగా రెండు వస్తువులు కల ఏభాగము, [(పతియతే = తలియబడగలదు. 

ఎినరణయు___ “వృతాత్సర్ణం పతతి” ( చెట్టునుండి ఆకు రాలుచున్నది) అను 

చోటున “ ధువమపాయె౬ పాదానమ్' (1-4-24). కలసియున్న రెండు వస్తువులకు విభాగి ము 

కలుగగా వానిలో స్థిరమగునది అపాదాన సంజ్ఞకమగును అను సూత్రముచే వృక్షమునకు 

అపొాదాన సంజ్ఞ కలుగగా “అపాదానే పజఖ్బమీ” (2-8-28) అను సూూతముచే వృక్షశబ్దము 

కంచె పంచమీ విభ క్తి [ప్రవర్తిం ఏచున్నది. కురుభ్యః పజ్బాలాః ఆభిరూపతరాః., (పంచాలు 

దేశ పువారు కురుదేశ పువారి కంటె మిక్కిలి అందము కలవారు) అనుచోట కురు శబ్రముకం టె 

అపాదా నార్థమున పంచమి సిద్ధింపకున్నద్, ఏలయన, వృక్షమునకు పర్ణమునకు సంబంధ 

మున్నట్టు కురుపంచాలులకు సంయోగ సంబంధము లేదు. అందుచే పాణిని “పళ్చామీ విభ క్తే' 

(2-8-42) అను సూ(తముచే పంచమీ విభ క్తిని విధించెను (భేదము భాసించునపుడు నిర్ధార్య 

మాణమునకు పంచమి కలుగును". 

తాత్సర్యంయు_ వృక్షమునకు పర్ణమునకువలె కుగుపంచాలులకు సంయోగము 

దాని మూలమున ఏకత్వము లేకున్నను శబ్దములను |పయోగించు వాడు తన బుద్ధిలో వారలకు 

ఏకత్వమును కల్పించుకొనును దాని మూలమున వారలకు సంయోగము ఏర్పడినట్లు వక్త 

భావించును. తరువాత వారలలో పంచాలదేశస్థులు అధిక మగు సౌందర్యము కలవారని భావించి 

వారలను కురుదేశస్థులతో వేరుచేయును. కాగా బాహ్య ప్రపంచమున వారలకు సంయోగము 

లేకున్నను బుద్ధి కల్పితమగు సంపర్కము దాని మూలమున విభాగము కలుగుటచే కురు 

దేశస్థులకు “(ధువముపాయే౭.పాదానమ్' అను సూతము చేతనే అపాదాన సంజ్ఞ పంచమియు 

సిద్ధించును. అందుచే “పంచమీ విభక్తే' అను సూత్రము ఆరంభింప నక్కరలేదు. ఈ 

యర్థమును భాష్యకారుడు వక్కా_ణించెను, 
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కాగా బుద్ధిక ల్పితము లగు అర్థ ములను స్వీకరించి కారకములు [పవ ర్రింపగలవు 

అను నర్థము పె రీతిని భాష్య సమ్మతమే. |; శీ 

అవతారిక పై యర్థమున మరియొక భాష్యమును (ప్రమాణముగా జూపు 
చున్నాడు. 

శ్లో! శట్టోపహతరూపాంశ్చ బుద్దేర్విషయతాం గతాన్ | 

(పత్యక్షమివ క. సాదీన్ సాధనత్వేన మన్యతే 11 ర్ 

శట్రోపహితరూపాన్ = శబ్దముచే కూర్చబడిన స్వరూపము కలిగినట్టియు, చకా కనుకనే, 

బుద్ధిః = బుద్ధికి, విషయతామ్ = విషయత్యమును, గతాన్ = పొండినట్టి, అనగా బుద్ధికి 

గోచరించిన, కంసాదిన్ = కంసుడు మున్నగువారిని, |పత్యక్షమ్ - ఇవ = [పత్యక్షమగు 

పదార్థమునువలె, సాధనత్యేన = సాధనమునుగా, అనగా |పత్యయము కలుగునపుడు ఉపయో 
గించెడి కారకమునుగా, మన్యతే = (భాష్యక ర్త) తలంచుచున్నాడు. 

ఎివరజము___ ' హేతుమతిచ' (8-1-26), _పేరణార్థమున ధాతువుకంటె *ణిచ్” 

(ప్రత్యయము కలుగును అను సూతముచే పచ్ మున్నగు ధాతువులకంటె జిచ్ (పత్యయము 

పవర్తింపగా “పాచయతి' మున్నగు రూపము లేర్పడును. కంసవధ శబ్బముకంటె ణిచ్ 

[ప్రత్యయము చేరి కంసంఘాతయతి (కంసవధ పురాణము చెప్పుచున్నాడు) అను రూప 

మేర్చడవలెను. కాని ఇచట కంసుడు, అతనిని చంపెడి కృష్ణుడు పురాణము చెప్పు సమయ 

మున లేనందున ఆ యర్ధములు |పత్యయోత్చ త్తికి సాధనములు కానందున పై ప్రయోగము 

సూ[తముచే సిద్ధింపకున్నదని భావించి కాత్యాయనుడు “ఆఖ్యానాత్ కృత స్తదాచషే” 

(పురాణ |ప్రసిద్ధమగు గాథను బోధించెడి కృదంతము కంటె “చెప్పుచున్నాడు" అను అర్ధమున 
ణిచ్ [ప్రత్యయము కలుగును) అను వచనమును ఆరంభించెను. భాష్యక ర్త ఆ వార్లికమును 

(పత్యాఖ్యానించెను. అనగా వార్తికము లేకున్నను సూ తముచెతనే పె [ప్రయోగము కుదుర 

గలదు అని చెప్పెను. 

తాత్ఫ్ర్య్రం ము __ పౌరాణికుడు పురాణము చెప్పునపుడు గతించిన కంసాదుల 

రూపమును గుణములను వారు చేసిన పనులను శోబ్బములచే బోధించును. వినువారికి ఆ శబ్ద 

ములవలన కంసాదులు ఒక రూపమున బుద్ధిలో భాసించెదరు. కంసాదులు ఖీకరముగను 

(కూర స్వభావము కలిగినట్టును వినువారు భావింతురు. విశాల ఫాలము, బొద్దు మీసములు, 
ఆజానుబాహువులు మున్నగునవి అన్నియు సభ్యుల హృదయాలలో |పతిఫలించును. ఆకే, 
పీతాంబరము, శంఖ చ్మక్రాదులు ధరియించిన కృష్ణుడు కోతల బుద్ధిలో భాసించును. పురా 

ణము చెప్పు సమయమున కంసాదులు |పత్యక్షముగా కాన్పింపకున్నను పై రీతిని వారు 
(శోతలకు | పతిఫలించెదరు. కాగా బుద్ధిస్టుడగు కంసుని బుద్ధిస్థుడగు కృష్ణుడు చంపుచున్నట్టు 

భావింపగా సూ(తముచేతనే ణిచ్ ప్రత్యయము సిద్ధించును. కాబట్టి వేరు వార్తికము చేయ 
నక్క-రలేదు. ఇది యంతయు భాష్యకారుని నిర్ణయము. 

లాలా! tw 
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కాగా బాహ్యపదార్థము లేకున్నను బుద్ధి పరికలింతమగు పదార్థ మును బట్టి సాధన 

వ్యవహారము కలుగుచున్న దనుటలో భాష్యకారుని పె యత్నము (ప్రమాణము కాగలదు. 

ఎశేవమ___ మన్యతే = తలంచుచున్నాడు. ఇచట భాష్యక ర్తయగు పతంజలి 

కర, 

ఈ [పయత్నమును [గహించియే నలధర్మరాజుదులు ఉత్తమ పరిపాలకులనియు, 

దుర్యోధనాదులు అధార్మికులనియు ఈ నాట [ప్రజలు గుర్తించుచున్నారు. అట్టుకాకున్న నల 

[పభృతుల చరితము మనకు ఆర్థము కాకి పోయెడిని బుద్ధికల్పితమగు ఆర్థమునే శబ్దము 

బోధించును. అచట బుద్ధికల్నిత మగు అర్థములే కారకములు కాగలవు. nd 

అవతారిక సాధన వ్యవహారము బుద్ధికల్పితమనుఓకు మరియొక |పయోజ 
నము కూడ కలుగుచున్నదని చెప్పుచున్నాడు. 

శో బుద్ది ప్రవృ_త్తిరూపం చ సమారోప్యాభిధాతృభి | 

అర్ధష శకి భేదానాం (క్రియతే పరికల్పనా ॥ గ్ర 

చ = మరియు, అభిధాతృభిః = శబ్దమును ప్రమోగించెడి వ్యవహ ర్తలచె, బుద్ధిపవృత్రి 

రూపమ్ = బుద్ధియొక్క-, వ్యాపారము యొక్క అనగా “ఇది యిట్లు అనెడి నియతమగు 

అకారమును, అర్థేషు = బాహ్యములగు ఘటపటాద్యర్థములయందు, సమారోష్య = ఆరోపించి, 

శ క్రిభేదానామ్ = కారక భేదములయొక్క, అనగా బుద్ధిస్థములగు కారకశక్తుల కంబ 

బాహ్యములగు కారకములు భిన్నములు అనెడి పరికల్ప్చనా = విచ్మితమగు కల్పన, [కియళే 

= చేయబడుచున్నది. 

శబ్దముల నుపయోగించెడి మనుష్యులు ముందుగ బుద్ధిచే నిర్మింపబడిన వస్తువులకే 

సాధ్యసాధనమును (గహించెదరు పిమ్మట అట్టి సాధ్యసాధన భావమును బాహ్యవస్తువుల 

యందు ఆరోపించెదరు. కాగా వస్తువులకు గల సాధ్యసాధన భావము రెండు విధములుగా 

గుర్తింపబడుచున్నది. 1. బుద్ధిక ల్పితము, 2. దాని మూలమున కలిగెడి బాహ్య వస్తువు 

లకు కలిగినది. పిమ్మట 'బుద్ధిక ల్పిత ము సాధ్యసాధన భావము" అను భావమును మరచి 

బాహ్య వస్తువులకు గల సాధ్యసాధనమే స్వాభావిక మని భావించెదరు. శక్తి భేదమనగా బుద్ధి 

స్థములగు శక్తులకం టబ బాహ్యములగు శక్తులు భిన్నములని భావము. ఊదా: కామైఃపచతి, 

(కజ్దలతో వండుచున్నాడు) కజ్బలకు వంటకు సాధ్యసాధనము బుద్దికల్పితము. దీనిని 
లోకమున గల కాష్టములకు, వంటకుకూడ సంబంధింపచేయగా వానికి ఆ సంబంధము కలుగు 

నట్టు మనము భావించుచున్నాము. ఈ రీతిగ బుద్ధిస్ట పదార్థ సంబంధమునకు దాహ్యస్థ 

పదార్థ సంబంధమునకు సంవాదము అనగా ఐక్యము దేనివలన కలుగునో, ఆ వాక్యము 

(ప్రమాణము. దాని యర్ధిము వ్యవహారమున కుపకరించును. ఆ రెంటికి సంవాదము లేనిచో 

ఆ.వాక్యము [ప్రమాణము కానేరదు. ఆ వాక్యమువలన కలిగెడి అర్ధము వ్యవహారనుము 
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కలిగింపనేరదు. నిజముగ అది వాక్యము రూడ కానేరదు. ఉదా: పర్వలేన పచతి (కొండచె 

వండుచున్నాడు) అను రీతిని బుద్ధిలో ఎన్నియో అర్థములు భాసించును. కాని బాహ్య పపంచ 

మున కొండ పాకమునకు సాధనము కానందున అది విసంవాదియగుటచే ఆ[ప్రమాణమే 

యగును. 

కాబట్టి బుద్ధికల్సిత పదార్థ జాతమంతయు (ప్రమాణము కానేరదు. ఏది లోకదృష్ట 

మగు అర్ధముతో సంవాదమును బొందునో ఆది |పమాణము. విసంవాదియగుచో అప 

మాణము. పె వ్యవస్తకు బుద్దియొక్క కల్పనయే తోడ్పడుచున్నది. 1161 
యా థి ధే 

అవతారిక సాధ్యసాధన ఖావము బుద్ధి పరికల్చితమనుటకు మరియొక [పయో 

జనము కూడ కలదని చూపుచున్నా శు. 

శో॥ వ్యకౌె వదా రే శబ్షాదేరన్యమానస్య కర్మణః । 
a) po] స) లు 

సాధనత్వం తథాసిదం బుదిరూప పక ల్చితమి ॥ 7 
ధి ధి 

తథా ౫ అశ, వ్యకౌ + పదార్థ మా వ్య క్తియే శబ్రవాచ్యము అను పక్షమున ఘటః, పటః 

మున్నగు శబ్దములు కడవ మున్నగు వ్యక్తులనే బోధింపగలవు, జాతి బోధకములు కానేరవు 
అను పక్షమున, _ జన్యమానస్య = పుట్టుచున్న అనగా నిర్య_ర్హ్యమగు, శబ్దాదేః = శబ్దము 

మున్నగు అనగా శబ్దం కరోతి, సంయోగం కరోతి మున్నగు ప్రయోగములలో నుండెడి శబ్దము 
సంయోగము మున్నగు, కర్మణః = కర్మకు, బుద్ధిరూప (పకల్పితమ్ = బుద్ధియొక్క- 

ఆకారముచె కల్పింపబడిన, సాధనత్వమ్ = కారకత్వము, సిద్ధమ్ = సిద్ధించుచున్నది. 

వివరణము. 1. ఘటః, పటః మున్నగు శబ్దములు ఘటత్వము, పటత్వము 

మున్నగు జాతులను బోధించును అను అభ్మిపాయము జాతి సముద్దేశమున నిర్ణయింపబడినది. 

ఆ పక్షమున ఘటత్వము మున్నగు జాతుల సంబంధము అతీతమగు ఘటవ్యక్తులకు రాబోవు 

ఘటవ్యక్తులకు సంబంధించియున్నందున భావి ఘటాదులు కూడ మనకు గోచరించును. కాబట్టి 

ఘటం కరోతి (కడవను చేయుచున్నాడు) మున్నగు చోటులయందు ఘటాదులకు కర్మ సంజ్ఞ 

ద్దించును, జాతి శక్తి పక్షము వాజప్యాయనమునికి సమ్మతము. a9 

వ్యాడిమునియొక్క మతమున ఘటాది శబ్బములు జాతి బోధకములు కానేరవు. 

[దవ్యబోధక ములు, అనగా ఘటాదిళబ్దములు వ్యకి వాచకములు. ఈ పక్షమున భావి వ్యక్తు 

లకు కర్మ సంజ లభింపవలనన్న బుదిసములగు ఘటాదులకే సాధనత్వము అంగీకరింప 
షః ధథి 

వలెను. 

2. నిర్వ _ర్హ్యము, వికార్యము, పాహ్యము అను రీతిని కర్మ మూడు విధములని 

[పకరణముననే భ_ర్హృహరి చెప్పబోవుచున్నాడు. వానిలో నిర _ర్రకమునకు సాధనత్వము 

బుద్దియందున్న పదార్థమునుబట్టియ సిద్ధించును. 

చె ర 

తాత్సృర్యూయ___ గోబ్దం కరోతి (ధ్వని చేయుచున్నాడు), సంయోగం కరోతి 

సముచదేశము 221] పడకొండము 

(సంయో గమును కలిగించుచున్నాడు) మున్నగు చోటులయందు శబ్దము మున్నగునవి ఈ 

వాక్యమును [ప్రయోగించు సమయమున సిద్ధముగాలేనందున వానికి కారకత్వము సిద్ధింప 

కున్నది. జాతి పక్షమును ఆశయించిన, అది సిద్ధించును. కాని వ్యక్తి పక్షమున అది 

కుదురదు. అందుచే బుద్ధిస్థమగ శద్దాదులను పురస్కరించుకొనియె వానికి సాధనత్వము చెప్ప 

వలెను. అందును నిర్వ_ర్యము సాధనము కావలెనన్న బుద్ధిస్ట పదార్థమున అది సంభవించును. 

కాబట్టి బుద్ధిస్టమగు పదార్థము సాధన వ్యవవారమునకు సమర్థ మని చెప్పక 

తప్పదు. 

ఎ రేవొంళయు.__ కారికలో “జస్యమానస్య' అను పదముచే నిర్వర్త్య కర్మ 

[గహింపబడుచున్నది. అది పూర్వము సిద్దముకానందున బుద్ధికల్పన అవసరమగుచున్న ది. 

ఉదా: “ఘటం కరోతి” (కడవను తయారుచేయుచున్నాడు). 

వికార్యకర్మము సిద్ధవస్తువే యగును. ఉదా: కాష్టంభస్మక రోతి (కట్జను భస్యముగా 

చేయుచున్నాడు). ఇచట కాష్టము వికార్యకర్మ, భస్మము నిర్వ ర్తృకర్క. |పాహ్యకర్మయు 

సిద్ధముగనె యుండును. ఉదా: [గామం గచ్చతి ((గామమును గూర్చి వెళ్ళుచున్నాడు), 

ఆదిత్యం పశ్యతి (సూర్యుని చూచుచున్నాడు) 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 కోకములచే 

ఈ [పకరణముననే ఏనికి లక్షణము చెప్పబడుచున్నది. iT 

అవతారిక బుద్ధికల్పితములగు పదార్ధములకు సాధనత్య్వము యుక్తమగు 

చున్నదని యింతవరకు చూపియున్నాడు. ఇట్టి కల్పన కేవలము సాధనత్యమునకే కాక 

పదార్థ మా|తమునకేయని భాష్య పామాణ్యమున జూపుచున్నాడు. 

శో॥ స్వతన్త పరత న తే _కమరూపం చ దర్శితమ్ । 

నిరీహేష్వుపి భా వేషుకల్పనోపనిబన్షమ్ Il గ్ర 

నిరీహేమ - అపి = అచేతనములగు నట్టియు, భావెషు = పదార్థములయండు, స్వ్యతన్ర పర 

తన్రత్యే = క రృృత్యము, కరణత్వాదిక ము, కమరూపమ- చ = కియారూపమును, 

కల్పనోపనిబన్ధనమ్ = బుద్ధిచె కృతమగు కల్పనయే కారణము కలదిగా, (భాష్యకార 

(పభృతిభిః = అద్వైత సిద్ధాంతమును అవలంబించినట్టి భాష్యకారుడు మున్నగువారిచే) 

దర్శితమ్ = చూపబడినది. 

బినరణము “ోధాతోః కర్మణః సమానక ర్హృకాదిచ్చాయాం వా” (8-1-7) 

అను సూ|తముచే (ధాతువుకంచె ఇచ్చార్ధమున “సన్* |పత్యయము కలుగును) 'భిగమిషితి” 

(వెళ్ళుటకు కోరుచున్నాడు : గన్తుమిచ్చతి) మున్నగునవి ఉదాహరణములు. ఇచ్చ అనగా 

కోరిక, అది చేతనధర్మము. అట్టితరి “కూలంపిపతిషతి” (తటము అనగా ఒడ్డు పతనమును 

కోరుచున్నది : పతితుమిచ్చతి) మున్నగు ప్రయోగములు సిద్ధింపకున్నవి. అచెతనమగు ఒడ్డు 
మున్నగువానికి ఇచ్చ సంభవింపదుకదా : థై ప్రయోగమును సిద్ధింపచేయటకై. “"ఆశజ్కా 
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యాం సన్ వక్తవ్యః” (సిద్ధముగానున్నది అను అర్ధ్థమున “సన్” (ప్రత్యయము చెప్పతగినది) 

అను వచనము ఆరంభింపబడినది. ఆ వచనము అక్కరలేదు, (పతిపదార్థము చేతనమే. కాబట్టి 

కూలమునకు ఇచ్చ, క_ర్భృత్యము మున్నగునవి అన్నియు సంభవింపగలవు అని కాత్యా 

యనుడు, పతంజలియు (సర్యస్యచేతనా వత్త్యాత్ ) నిర్ణయించిరి. 

తాత్ఫ్ళర్శ్భంము అదై ఇత సిద్ధాంతమున ఆత్మకంపె ఇతరమగు వస్తుజాతము 

మిథ్య. అవిద్యాదశయందును సత్కార్యవాదమునగాని, అసత్కార్యవాదమునగాని కార్య 

కారణ భావము “*కుదురదు. కాబట్టి లేనివస్తువులనే బుద్ధిబలముచే ఉన్నట్లు చూపి వానినే 

లోకులు వ్యవహరించుచున్నారు. క ర్త, కర్మ మున్నగు కారక ములలో కర్త స్వతంతమైనది. 

కర్మ, కరణము మున్నగునవి అస్వతం,తములు, పాకము మున్నగు [కియలు [కమముకలవి. 

ఇవి యన్నియు బుద్ధికల్పితములె. కూలంపిపతివషతి మున్నగు _పయోగములు ఎన్నియో 
కల్పనామూలమున సిద్ధించుచున్న వి. 

కాబట్టి [కియాకారక ములేకాక పదార్థ ములన్నియు బుద్దిక లితములే. కాత్యాయన 
థ ధ్ 

పతంజలులు అదై ఇత సిద్ధాంతమును అనుసరించినవారై పై సిద్ధాంతమును నిర్ణయించిరి. 

శక్తి **అతిరిక్రమగు పదార్థము అనెడి పూర్వమీమాంసకుల మతము చొప్పున 

“శక్తః కారకమ్' అను పక్షము ఈ కారికయందు నిరూపింపబడినది. 51 

అవతారిక... ఇటుమైని శక్తి కీఅతిరి క్ర పదార్ధము కాదు అనెడి వై శేషికుల 

మతమును ఆ|శయించి కారక స్వరూపమును జూపుచున్నాడు. 

శో॥ శ కయః శ కిమ నశ్చ సర్వేసంసర్షవాదినామ్ । 
య —చి er] జట "శో 

భావా_స్తేష్వస్వశబేషు సాధనత్వం నిరూప్యతే ॥ 9 

గి ef 

ంసర్గ వాదినామ్ = వై శేషికుల (మతమున), సర్వే = ఎల్ల, భావాః = పదార్థ ములు, 

క్రయః = శ క్రిరూపములు, శ క్రిమ నః + చ = శక్తికలవియు, అనగా ఉభయరూపములుగా, 

ఆజ్లీ క్రియ నే) = ఆంగీకరింసబడుచున్న వి. 
గా 

™ 
చ 

Patt 

* ఈ యర్థము సంబంధ సముద్దేశమున 61 నుంచి 16 శ్లోకములచే (గ్రంథకర్త నిరయిం 

వెను. అందుచేతనే అదై ఇతవాదము (గంథక ర్హ స్వమతముగా జూపుచున్నాడు. 

*% పూర్వమీమాంనకులు ఆరు వదార్థములను అంగీకరించిరి. 1. (ద్రవ్యము, వి. గుణము, 

3, కర్మము, 4. సామాన్యము, 5. శ క్రి, 6. అభావము. వీరు ద్రవ్యముకంు వేరుగా “శ కిని 

అంగికరించుచున్నారు. 

రీ వై శేషికోలు అనగా కణాదమతము వారు ఏడు పదార్థములను ఒప్పిరి, 1. (దవ్యము, 

2. గుణము, తీ. కర్మ, 4. సామాన్యము, 5. విశేషము, 6. నమవాయము, 7, అభావము, 

వీరి మతమున శక్తి ఆతిరి కిపదార్థము కాదు. [దవ్యము యొక్క స్వరూపము. సహకరించు 

నవియు కూడ 'ళ క్రి” అనియే వీరు భావించుచున్నారు. 

—_ _ాసు నాయుడును. ఆని డా రా రకాంతాల లలా యాలాల. నాను. రారారా జల కాలా నాణాలని దాాాారాతదాదా రాం యాం దాకాణబాదివారనకుడా 

ద ద చలనాలు. 
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ఘటము నిష్పన్నముకావలెనన్న, మన్ను నీరు దండము మున్నగు వస్తువులు 

అ పేక్షితములగుచున్నవి. వానిలో నీరు మున్నగునవి సహకారి కారణములు. ఇవి శక్తిరూప 

ములు. మన్ను శ క్రిమంతము ఇక్లే సహకారులకు గూడ ఉదకమునకు కారణమగు ద్వ్యణు 

కాదులు శ క్రిరూపములు. వాని రూపము శ క్రిమంతము. కాగా కారణము శక్తులుగాను, రూపా 

దులు శ క్రిమత్తులుగాను ఉన్నందున పదార్థములన్నియు శ క్రిరూపములు, శ క్రిమంతములు 

కూడ కాగలవు. వీనికం టె వేరుగా శ క్రియనునది అతీం|దియ పదార్ధము లేదు, 

అస్యశ బ్దేమ = స్వశబ్దముచే బోధింపబడని, తేషు = అట్టి శ_క్రిమంతములయందు, 

సాధనత్యమ్ = కారకత్వము, నిరూప్యతే = (శాస్త్రమున) చూపబడుచున్నది. 

శ_క్రిమంతము సాధనము, ఆ సాధనత్వము అపాదాన, సం పదాన, కర్మ, కర్త, 

అధికరణ అను పదములభచే ఎన్నడు బోధింపబడదు. పంచమి మున్నగు విభ క్తి (ప్రత్యయ 

ముల చేతనే ఆసాధన భావము బోధింపబడును, 

కారికలో స్వశ బ్లము అపాదానాది శబ్దపరము. ఘటము ధర్మి, దానియందున్న 

ఘటత్వము ధర్మము. ఈ ధర్మమునకు ధర్మికి సమవాయము సంబంధము. అట్టి సంబంధ 

వశమున ఆ రెంటికి అభేదము సిద్ధించును అని వై శేషికులు విశ్వసింతురు. సమవాయము 
సంబంధముగా లేకున్న పదార్థములకు గూడ మరియొక విధమగు సంయోగాది సంబంధమును 

వారు అంగీకరింతురు. సంబంధములెేని పదార్థ ముండనేరదు. కాబట్టి “సంసర్గవాది' యనగా 

వై శేషక మతానుయాయి. 19|| 

అవతారిక పదార్థ మనగా ఏది? దేనికి దేనియందు శక్తి? అను [పశ్నకు 

ఉదాహరణ పూర్వకముగా సమాధానము చెప్పుచున్నాడు. 

అల్ల, 1 ళో శో ఘటస్య దృశికర్మఠత్వే మహత్వ్వాదీని సాధనమ్ । 

రూపస్యదృశికర్మ'త్వే రూపత్వాదీని సాధనమ్ ॥ [0 

ఘటస్య = ఘటమునకు, దృశికర్మ శ్వే = దృశిధాతువునకు అర్థమగు దర్శన [కియలో 

కర్మత్వము కలుగవలెనన్న, మహత్ర్వాదీని = *మహత్యము. ద్య్యణుకాదికము రూపము 

మున్నగునవి, సాధనమ్ = సాధనములగుచున్నవి. 

రూపస్య = రూపమునకు, అనగా ఘటగతమగు రూపమునకు, దృశికర్మత్వే = 

దర్శనమున కర్మత్వము క లుగవలెనన్న, రూపత్యాదీని = **రూపత్యము మున్నగునవి, 

సాధనమ్ = సాధ నములగుచున్న వి. 

* కణాదుడు ఈ రీతిగ న్యూతించెను. “మవాత్యనేక (దవ్యవత్త్య్వా _దూపాచ్చోపలల్టిః” 

(41-18), 

, *%* కాణాదసూక[త్ర మిట్టున్నది. “ఆనేక (దవ్యనమవాయా [దూపవిశేషాచ్చ రూపోవ 

లస్టిః (4-1-38). 
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ఘటమునందు మహ త్యమున్న గునవి సమవేతములై యున్నవి. కనుక అవి 

సాధ నములు కాగలవు. అనగా శ క్తిమంతములు కాగలవు. ఫఘటాదికము శక్తి కాగలదు, 

ఘటం పశ్యతి. 

తము కావల: నన్న ఫుటరూపం పశ్యతి 

కాగా పదార్థములన్ని యు శోకులు, శక్తిమంతులు గూడ కాగలవు. nlOn 
యాం 

అవతారిక = రసము మున్నగునవి గూడ ఉభయరూపములు కాగలవని చెప్పు 

చున్నాడు. 

ళ్ళు శ క్రిమనో రసాదయః ! 

నియత గహణా లో శ_క్రయసా స్తథాశయైః i 1] 

రసాదయః = రసము మున్నగునవి అనగా రసము, గంధము, స్పర్శ, శబ్దము మున్నగునవి, 

స్వెః = స్యరూపము లచేతను, సామా న్య పిశేమైః చ వె రసత్వము మున్నగు సామాన్య 

ముల చేతను, తీపి పులుపు మున్నగు విశేషములచెతను, శ_క్రిమ నః కా శ క్రిమంతములై, 

తథా = అకు, ఆశయైః = ఆ శయముల దులకు ఆ|శయమగు [దవ్యములచే, రసత్వా 

దులకు ఆశ శయములగు రసములచేతను, నియత (హణాః = నియతమగు జ్ఞానమును 

కలిగించునవియె, లోకే = లోకమున, (దృశ న్స) = చూడ బడుచున్న వి, 

రో mE 

రసం రసయతి, గన్థం జి ఘతి, స్పర్శం స్పృకశతి, శబ్దం శృణోతి మున్నగు 
గ 

[ప్రయోగములలో గూడ రసాదులు శ 'కులుగాను శ కిమంత ములుగాను 'గహింపబడుచున్నవి. 

ఘటము మున్నగు (ద్రవ్యము ఘటరూపమున నీలం ప పశ్యతి అ; నుచోట గుణవిశిష్ట 

రూపమున, గచ్చతి అనుచోట కియా విశిష్టరూపమున గోచరించును. కాగా ద్రవ్యము నియత 

రూపమునకాక అనియత రూపమున గోచరించున ను. రసాది గుణములు అట్టుకాక నియతరూప 

మున భాసించును. nll 

అవతారిక. మరికొన్ని స్థలములలో సాధన భావమును జూపుచున్నాడు. 

న ఇనింయా రమన।ః క రృుసంబన్లః సాధనం క్వచిత్ । 
౧ స ఖ అలల వొ 

యద్యదా యదన్నుగాహి తత్తదా తత్ర సాధనమ్ ॥ |2 

A, క్వచిత్ = కొన్ని స్థలములలో, ఇస్ట్రియార్థమనః క్ర సంబన్టః = ఇం|దియము 

యొక్క, వస్తువుయొక్క-, మనస్సు యొక్క, ఆత్మయొక్కయు సంయోగము, సాధనమ్ = 

సాధనమగును. 

గో ఇల 
ఘటం పశ్చతి అనుచోట ఘట [ప్రత్యక్షము కలుగ వలనన్న ఆత్మ, మనస్సు, 

ఇం|దియము ఘటము, వీనికి సంయోగము కారణమగును. 

యర ంాాననత్తునాయాలతసాటెన 

ఖు మరద ర దా కాకతి. లారా. ంాడాయారాాడాాాకాండాడాలాాాాాా 

అ. వరారాాావదత్తానాలంలకాడతాన్తాలు కారాల లద 

మవ జ చి 
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సుఖదుఃఖాదుల _పత్యక్షమున ఆత్మ మనస్సంగమే కారణము. అందుచే 'క్యచిత్’ 

అను పదము |పయు క్రమాయెను. 

B. వస్తువు శక్తి “దవ్య |పత్యక్షమున మహత్ర్వాదులు సాధనము అను రీతిని లెక్కించి 

చెప్పనక్కర లేదు సామాన్యరూపమున సాధనభావము చెప్పనగునని వ్యాప్తిని చూపు 
చున్నాడు. 

యత్ = ఏది, యదా = ఏ కాలమున, యత్ = దేనిని, అన్ను గాహి = అన్నుగ 

హించునో, తత్ = అది, తదా = ఆ కాలమున, తత = దానియందు, సాధనమ్ = సాధన 

మగును. 

(ద్రవ్యము, గుణము, [కియ అను నియమము లేదు. ఏది దేనికి సహకరించునో 

అది దానికి సాధనమగును. ఈ యర్థము 16, 17 కారికలలో స్పష్టము కాగలదు. 1121 

అవతారిక... సాధనము, కారకము అనునవి రెండు పర్యాయపదములు. అట్టి 
కారకము [కియా మూలకము. అందుచెతనే కారకము |క్రియయందే అన్వయించును. [కియలో 

అన్వయించెడి కారకము విలక్షణమైనది. అనగా విభక్తి |పత్యయములచే బోధింపబడినదే 
నిజమగు కారకము. కర్మ, అపాదానము మున్నగు శబ్దములచే బోధింపబడునది అట్టిది కాదు 

అని చూపుచున్నాడు. 

ట్లో॥ స్వళబ్రేరభిధానే తు స ధర్మో నాభిధీయతే | 

విభక్స్వాదిభిరేవాసావుపకారః (సతీయతే Il 18 

సః + ఆ, ధర్మః = శక్తిరూపమగు ధర్మము, _స్యశబ్దేః = తన శబ్దములచే అనగా కర్మ 
కరణము, సం|పదానము, అపాదానము, అధికరణము, కర్త అను శబ్దములచే, అభిధానే + 

తు = తెలుపబడినచో, న +- అధభిధీయతే = బోధింపబడదు. 

ఉపకారః = [క్రియకు ఉపకారకమగు, అసౌ = ఈ ధర్మము, విభక్వాదిభిః [- 

ఏవ = విభక్తి (పత్యయములచే, అనరా, అ నరేణ మున్నగు పదములచేతనే, పతీయతే జ 

తెలియబడుచున్నది. ఉపకారశ బ్బ ఉపకారక పరము. 

విభ క్తి పత్యయములు, ఆవన్తరా, అ న్లరేణ, వినా, నానా మున్నగు విభ క్తి నిమి 

త్తములగు పదములచేతను [కియాన్వయయోగ్యమగు అర్థము చెప్పబడును. 118॥ 

అనతారిక__ [కియలకు ఉపకారకమగు సాధన భావము ఎట్టిది ? అను _పళ్నకు 

సమాధానము చెప్పుచున్నాడు. 

శో నిమి త్తభావో భావానా ముపకారార్డ మా(శితః | 

నతి రావర్టనేత్యేవం సాధనత్వేన కల్ప్యశతే ॥ 14 

గక) 
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భావానామ్ = సాధ్యస్వభావకమగు (క్రియలకు, ఉపకారార్థమ్ = ఉపకారము నిమి త్తమై, 

ఆ|శితః = ఆ్మశయింపబడిన, నిమి త్రభావః = నిమి త్రత్యము, నతిః = నమనము అనగా ఉప 

కారము చేయుటకు ఆభిముఖ్యము, ఆవర్ణనా = అంగభావమున తనను సమర్పించుట, ఇతి +- 

ఏవమ్ = ఇట్టి శబ్దములచే బోధింపబడిన, సిద్ధః = సిద్ధ పదార్థము, సాధనమ్ = సాధన 

ముగా, ఇష్యతే = సమ్మతమగుచున్నది. 

సిద్ధ పదార్థము సాధ్యమగు [క్రియలకు సాధ నమగును. (దవ్యముగాని గుణముగాని 

(కియగాని ముందుగా నున్నచో సాధనము కాగలదు, 1141 

అవతారిక మై రీతిని మీమాంసకమతము చొప్పున, శక్తి _దవ్యముకంటె 

భిన్న మనియు, వై శేషకమతము చొప్పున శక్తి ద్రవ్యముకంచె వేరుకాదు, అభిన్నమె అనియు 

నిరూపించి వైయాకరణులకు ఆ యంశమున ఆగహము లేదు అని చూపుచున్నాడు. 

శో స తేభ్యోవ్యతిరికో వౌ, తేషామా కై వ వా తథా! 

న్యతిరేకముప్మాశిత్య సాధనత్వేన కల్బ్యతే ॥ 15 

= శ క్రిరూపమగు ధర్మము, తేభ్యః = ఆ |దవ్యములకంచె, వ్యతిరిక్తః + వా కా భిన్న 

నను కావచ్చును, తథా = అపే, తేషామ్ = ఆ [దవ్యములకు, ఆతై్మవ వా = స్యరూప 

నను కావచ్చును. [టు [టీ ల 

క క్రి దవ్యములకంటె భిన్నమన్నను, అభిన్నమన్నను మాకు ఆ వాదముతో 

పస క్రిలేదు. 
నాల్ 5 

కాని, వ్యతి రేకమ్ = భేదమును. ఉపా|శిత్య = ఆశ్రయించి, సాధనత్వాయ = 

కారక మగుట కొరకు, కల్ఫ్యతే = సమర్థమగుచున్నది. 

ఏది యెట్టున్నను లోక వ్యవహారము వ్యతిరేకపక్షమునే ఆదరించుచున్నది. ఉదా : 
ఘఓస్య దృశికియాయాం కర్మభావః. (ఘటము దృశి [కియయండు కర్మయగుచున్నది) ఈ 

సిద్ధాంతమును బట్టియే “శ క్తిః కారకమ్' అను పక్షము వైయాకరణులు ఆ్రయించిరి. శక్తికి 
శ క్రిమంతునకు అభేదమును వివక్షించి శాస్త్రమున వ్యవహారము జరుగుచున్నది. “సప్తమీ 
పజఖ్బామ్యా కారకమధ్యే! అను సూతము శక్తియే కారకమను పక్షమునకు సాధకమగు 

చున్నది. nln 

అవతారిక 12 వ శ్లోకమున ఏది దేనికి తోడ్పడునో, అది దానికి సాధనము. 
కాగలదని చెప్పెను. “యద్యదా యదనుగాప తత్తదా తత్ర సాధనమ్' పై యర్థమునందు 
మహాభాష్యకారుని సమ్మతిని చూపుచున్నాడు. 

శ్లో॥ సందర్శనం (ప్రార్థనాయాం వ్యవసాయే త్వనన్హరా | 

వ్యవసాయ స్తధారమ్మే సాధనత్వాయ కల్పతే ॥ 16 

/ 

| 
శె 
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ల్లో పూర్వస్మిన్ యౌ కియా నై నెవ పరస్మిన్ సాధనం ముతా । 

సందర్శనే తు చె తన్యం విశిష్టం సాధనం విదుః ॥ [7 

ఎవరణము.___“కర్మణా యమభి ప్రతి ససంపదానమ్” (1 4&4 క్రి) అను సూ[తముచే పాణిని, 

(కర్త రవి పదార్థమును కర్మ తో సంబంధింపదలచెనో ఆ పదార్థము సం|పదాన సంటజ్ఞిక 

మగును) సం(పదాన సంజ్ఞ: ను విధించి, ఆ యర్థమున ఇ చతుర్ధి విభ కిని విధించెను, ఉదా: : 

బాహ్మణాయ గాం దదాతి, ఇచట ఆవు కర్మ. దానితో బాహ్మణుడు సంబంధింప తలచిన 

వాడు. ఆయనకు సం|పదాన సంజ్ఞ కలుగును. పై సూతము చొప్పున అకర్మకధాతువుల 

పయోగమున “పతే శేతే పొఢా” (పౌఢయగు యువతి భర్తకొరకు శయనించుచున్నది) 

సంపదాన సంజ సద్ధంపకున్నది అని భావించి కాత్తాయనుడు “కియా[గహణమ్” (కర్త 

కియతో ఏ పదార్థ మును సంబంధింపచేయు ళో, అదియు నం్యపచానమృు ఆను వా ర్థికమును 

ఆరంభించెను. తరువాత భాష్యక ర్త పై సూూతముచేతనే ' పత్యే శేతే” మున్నగుచోటులందు 

పత్యాదులకు సం|పదాన సంజ్ఞ సిద్దించును. కనుక వార్తికము వేరుగ చెప్పనక్కారలేదని 

సిద్ధాంతము జూపెను. కర్త తనయందున్న కియబే దేనిని అభిలషించునో అది కర్మ యగును, 

కర్త అభిలషించునది [దవ్వము కావచ్చును, గుణము వచ్చును, |కియయు కావచ్చును. పని 

చేయువాడు మనంబున ముందుగ పయోజనమును భావించును, అట్టిది తనకు కావలెనని 

పార్థించును. తరువాత దానిని నిశ్చయపరచును. తరువాత మానసికమగు యత్నము 

ఆయనకు కలుగును. తరువాత గమనము, శయనము మున్నగు శారీరకములగు బాహ్య 

[కియలు కలుగును. కాగా మనస్సులో తెలిసికొనుట మున్నగు [క్రియలు కలిగి వానివలన 

భౌతిక [కియ కలుగును. ఇచట ముందుగా జరిగెడి (కియవలన ఉత్తర కియ ఈప్పితమగు 

టచే నది కర్మ సంజ్ఞిక మగును. ఈ రీతిగా ఆరంభణ కియచే యన్మకియ ఈప్పితమగుట 

వలన కర్మ సంబ్జీకమగుచున్నది, ధాత్యర్థ శయన।|క్రియ కర్మయగుటచే దానిచే సంబంధింప 

దలచిన భర్తకు “కర్మణా య యమభి ప్రై అను పాణిని సూ తముచెతనే కర్మసంజ్ఞ కలుగును, 

ఈ యంశము శమ హాభాష మున కలదు. 

అ 

2 చి 

సందర్శనమ్ = ఫలవిషయకమగు సంకల్పము, (పార్ధనాయామ్ = ఉపాయము 

నకు సంబంధించిన అభిలాషయందు, అన న్తరా = అవ్యవహితమగు అనగా (పార్థన, 

వ్యవసాయే తు = దృఢమగు నిశ్చయమునందును, తథా = అర్హ, వ్యవసాయః = అట్టి 

నిశ్చయము, ఆరమ్మె = మానసిక [పవృ త్తియందును, సాధనత్వాయ = సాధనత్వము 

కొరకు, కల్పతే = సమర్థమగుచున్నది, అనగా కారకమగుచున్న ది. 

ఖం [కియాపి కృత్రిమం కర. [కియాపి [కియయా ఈసి తాభ వతి. కయా [కియయా + 

నందర్శన [క్రియయా్హా, “|పార్థన [కియయా, అధ్వవన్యతి (క్రియయాి “కర్తరి కర్శవ్యతీవో రే 

ఇను “కర్మణా యమభఖి వై తి ననం[పదానమ్” (1-4-88) అను సూత్రమును వ్యాఖ్యా 
నించు సందర్భమున ఛామ్యము కలదు. ఈ భాష్యమును ఖభరృహరి ఈ సము ద్దేశ మున నే 

సం(ప్రదాన [పకరణమున వివరించుచున్నాడు. 
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పూర్వస్కిన్ = పూర్వకాలమున, అనగా ముందుగ, యా -[ | కియం = ఏ |కియ 

కలుగునో, సా- ఏవ= ఆ కియయే, పరస్మిన్ =ఉ త్రర కాలమున జరిగ కియయందు, 

సాధనమ్ = కారకముగా, మతా = తలచబడుచున్న ది. 

సందర్శనే +తు= ఫలవిషయకమగు సంక ల్పమున మా|తము, విశిష్టమ్ వు 

విశిష్టమగు అనగా మాయాసంవలితమగు, చై తన్యమ్ = జీవభావమును, సాధనమ్ = కారక 
ముగా, విదుః = (పొజ్జులు తెలిసికొనుచు న్నారు, అవిద్యా బద్ధుడగు జీవుడు సంకల్పమున 

సాధనమగునని భావము. 

తాత్సర్యూమయు___ లోకులు పదార్థమును తెలిసికొని, దానిని కోరుచున్నారు. తరు 
వాత దానికి అనుగుణముగా [పయతి చగ్యంతురు. ఇది ఎల్బరులకు తెలిసినదె. జానాతి, ఇచ్చతి 

యత తే, 

ముందుగా ఏ | కియ ఉండునో, అది ఉత్తరకాలమున జరిగెడి క్రియకు సాధనము 

కాగలదు. కాగా సందర్శన ప్రార్ధన వ్యవసాయములచే ఈప్పితమగుటచే ధాత్యర్థశయనాదులు 
కర్మసంజ్ఞకములగును. ఇది భాష్యకారుని నిర్ణయము. 

కాబట్టి క్రియయు కర్మసంజ్ఞకమగునని భాష్యమువలన వది దేనికి ఉపకరించునో, 
అది దానికి సాధనమగుననుట చాల యుక్తముగా నున్నది. 116, 171 

అవతారిక “కారక” (1-4-28) ఇది పాణిని సూత్రము. ఇచట సప్తమి 

పథమార్గకము ఇది సంజ్ఞా సూూతము. పై సూ తలలో నిది అనువృ త్తమగును. స్వతం 

తము కారక సంజ్ఞ కలదియగును. అది క _ర్హృసంజ్ఞిక మగును అని సూ|తార్థము లభించును. 

తరువాత కాత్యాయనుడు ఇట్లు ఆశష్నేపించెను. “కారకమితి సంజ్ఞానిర్హళ శ్చేత్ 

సంజ్ఞినో నిర్దైశః” కారక మనునది సంజ్ఞావాచకమన్నచో సంజ్ఞిని ముందుగా చూపవలెను, 

అనగా సాధనము కారకసంజ్ఞక మగునని చెప్పవలెనని వా ర్తికమున కర్థము. 

అట్టు వచనము వేరుగా చేయనక్క-రలేదు. కారక, అనునది అన్వర్థ సంజ్ఞ, అనగా 

కరోతీతి, కారకమ్ అను రీతిని అవయనార్థమును అనుసరించి యీ సంజ్ఞ చేయబడినది. 
కాబట్టి కారకం, అని చెప్పుటచేతనే [క్రియను జనియింపజేయు సాధనము కారక సంజ్ఞిక మగునని 

సూ|త్రార్థము లభించును. కాబట్టి వేరు వచనమక్క-ర లేదు. అని భాష్యకారుడు “అన్వర్థసంజ్ఞా 

యథావిజ్ఞాయేత, కరోతీతికారకమ్” అని పలికెను, 

తరువాత దానికై ఆకేపము కలిగను. కరోతీతి కారకమ్ అని అన్వర్లమగుచో 
థి 

కారకశబ్రము కర్త అను ఆర్థముకలది యగును. అపుడు కారక క ర్హృశబ్ధములు పర్యాయము 
లగును, అట్టితరి క ర్హ్యత్యములేని కరణ - కర్మ - సం|పదాన - అపాదానాధికరణము లకు 

'“కారక' సంజ్ఞ లభిఎపకున్నది కరణాదులు కర్తలు కానేరవుకదా. “అన్వర్థమితిచే దకదర్తరి 

క ర్హృశబ్దానుపప త్తిః”. 
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పె ఆకేపమునకు *భాష్యకారుడు సమాధానము చెప్పెను. ఆ భాష్యమును 

వ్యాఖ్యానించుచున్నాడు. 

శో నిష్ప త్తిమా శే క_రృత్వం సర్వ త్రైవా ప్తి కారే | 

వ్యాపార భేదా పెకాయాం కరణత్వాదిసంభవః ॥ 18 

A నిష్ప త్రిమాతే = పాకము మున్నగు |కియలయొక్క._ పుట్టుక విషయమున మాత్రము 

అనగా అవాంతర  |కియల [పస కి లేక పాక మా్యతము జరుగుట లో, 

కారకములయందును, కర్స్పృత్వమ్ = కరృృత్వము, అస్తి+ ఏవ = ఉన్నదే, సంశయింప 

వలదు. 

సర్వత = ఎల్లి 

తాత్ఫ్రర్యం యు పాకము మున్నగు |కియలు జరుగవలెనన్న, అవి ఒక వస్తువు 

వలన జరుగునవి కావు. అనేక వస్తువులు అ పేక్షితములగును. ఊదా: బియ్యము, కజ్బిలు 

సీరు, గిన్నె, పొయ్యి, సిబ్బి, అగ్ని వీనిని సమకూర్చెడి మనుష్యులు కావలెను. వీనిలో ఏ ఒక 

వస్తువు లేకున్నను వంట సిద్ధింపదు. ఇది ఎల్పరకు తెల్లమె. పాకము సిద్దాంచుట విషయమై 

పె వస్తువు లన్నియు పనిచేయవలసినదే. గిన్నె పడకుండ ధరియించుట పొయ్యి యొక్క 

పని. వియ్యము జారకుండ ధరియించుట గిన్నెయొక,_ వ్యాపారము. మండుట కట్టల పని. 

కాగా పాకము తయారుకావలెనన్న అన్నియు పనిచేయుటచే అన్నియు కర్తలు కాగలవు. 

[పథానము వంటకము. అది జరుగుటలో ఎల్హకారక ములు స్వతం[తములె. అవి అన్నియు 

కలసియే పాకమును కలిగించుచున్నవి. కాబట్టి పాకము జరుగుటలో కారక ములన్ని యు 

కర్తలు కాగలవు. 

B. అట్టితరి కర్మ, కరణ, సం|పదాన, పాద్యా, అధికరణ రూపములగు కారకభేదములు 

ఎట్టు సిద్ధించును ? అను పశ్నకు సమాధానము చెప్పుచున్నాడు. 

వ్యాపారభేదా పేక్షాయామ్ = అవాంతరములగు వ్యాపారముల వివక్షయందు, 

కరణత్వాదిసంభవః = కరణత్వము, కర్మత్వము, సం పదానత్యము, అపాదానత్వము, అధికర 

ణత్వము అను కారక భేదములు సంభవించును. 

తాత్సర్భ్యంయు కః? కిమ్? కేన, కసిన్, కథమ్, కసె ? కస్మాత్, అనెడి 

విశేషజిజ్ఞాస కలుగగా పచధాతువువలన భాసించెడి జ్వలనము, ధారణము, అధి శయణము, 

(పొయ్యిపై గిన్నె ఉంచుట) అవాంతర (కియలనుబట్టి కరణాది విశషసంజ్ఞలు కలుగుచున్నవి. 

కాగా “పాకము జరుగును అను సామాన్య వివక్షలో అన్ని వస్తువులు కారక 

ములు = కర్తలు కాగలవు. అచట ఏ వస్తువు ఎట్లు సహకరించినది ? అను వి శషజిజ్ఞాస 

క్ల సిద్ధః కర ణాధికరణయోాః క ర్హృథావః, కుతః? (ప్రతి కారకం క్రియాభేదాత్, వచా 

దినాం హి (పతి కారకం [కియాభిద్య లే, కిమిదం (పతికారకమితి ? కారకం కారకం |వతికార 

కమ్ సామాన్య భూతా[క్రియావ రృ తే” ఇది భాష్యము, దీని భావము తాత్స్పర్యమున స్పష్టము 

ళు 
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కలుగగా అవాంతర వ్యాపారములను బట్టి 3 కర్మ కరణాది వి శేషసంజ్ఞలు కలుగును. మండుట 

అనే వ్యాపారమునుబట్టి కట్టలు కర అములగును. బియ్యమును ధరియించుటచే గిన్నె అధికరణ 

మగును, అట్టి గిన్నెను పడకుండ పట్టియుంచుటచే పొయ్యయు అధిక రణమగును,. |పధానమగు 

విక్షి ప్రి ఆనగా బియ్యము మె త్రపడుటనుబట్టి బియ్యము కర్మయగును. వస్తుసామ[గిని సమ 

కూ ర్చుటను బట్టి వై తాదులు పత్యేకముగ క ర్రలుగా పరిగణింపబడుచున్నారు. 

కాగా పాకక్రియ నిష్పన్నమగుటలో అన్నియు కారకములే = క రలే, ఇట్టి కర్త 

తము వస్తు సామాన్యమునకు సిద్ధించును. ఆట్టి క రృత్వ్యముండ గా వ్యాపారవి శేష. జిజ్ఞాస 

కలుగగా చె రీతిని కరణాది స సంజ్ఞలు కలుగును, అందుచే కారక ము కరణసంజ్ఞకమగును 

ఆను భాష్యకారియ వ్యవహారము సంగత తము కాగలదు. పనిచేయనది కారకము. 

'కారకే' అను సూ తమున వేరుగ సం ంజ్ఞైను అనగా సాధనము కారక సంజ్ఞిక 

మగునసి చెప్పనక్కరలేదు. “కారక' అను మవిస సంజ్ఞ వల అననే సాధనము కారక సంబ్జికమను 

అర్థము లభించును, 1151 

అవతారిక పె యర్ధ మునకు చక్టాని దృష్టాంతమును జూపుచున్నాడు. 

శే పుతస్యజన్మని యథాప్నితోః క _ర్హృత్వముచ్యతే । 

అయమస్యామియం త్వస్మాదితి భేదో వివక్షయా ॥ 19 

పుత్రస్య = పుత్రునియొక గా జన్మని = కనుటయందు అనగా పుత్తుని కనువిషయమున, 

పి|తోః = తలిదం|డులకు, క ర్పృత్వమ్ = కర్తత్వము, ఉచ్యతే = చెప్పబడుచున్నది. 

ఐనను, వివక్ష్షయా = విశేషవివక్షచే, అనగా ఎవరు ఎట క కనిరి ? అను విశేష 

జిజ్ఞాస కలుగగా, ఆయమ్ = ఇతడు (తండి), అస్యాయ్ = ఈమెయ 

ఇతి = అనియు, ఇయం తు = ఈమెయు, అస్మా త్ = ఇతసివలన, a భద = 

కారక భేదము, యథా డె ఎట్ట కలుగుచున్న దో, (తథా [పక 

గూడ సమన్వయము చేయవలెను. 

తాత్సృర్భంయు.__-పితరౌ పుత్రం జనయతః (తలిదండులు ప్యుతుని కనుచున్నారు) 

అను వాడుక లోకసిద్ధము. సంతానమును కనుటలో ఉభయులు కర్తలే. ఇచట జనియించుట 

మాతమె ధాత్వర్థము. ఆ క్రియలో ఉభయులు కర్తలే. ఆ ధాత్వర్థమున విశేష వివక్షచేయగా 

పురుమడు తన వీజమును స్రాయందు విడుచుచున్నాడు అనియు, త్రీ పురుషునివలన జారు 

చున్న వీజమును ధరియించుచున్నది అనియు వాడుక కలుగుచున్నది. ఆ స్థితిలొ ఆడుదానికి 

ఆధిక రణత్వము, మగవానికి అపాదా నత్యము లభించుచున్నది. కాగా జని ధాత్వర్థమును 

సామాన్యరూపమున వివక్షించిన ఆలుమగలకు కర్షృ సంజ్ఞయు, విశేషరూపమున వివక్ష 

చేయగా, వారికి ఆధికరణాపాదానత్యములు కలుగుచున్నవి. 

నల. 
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అరే పకృతమున గూడ పచి ధాతువుయొక్క అర్థమును సామాన్యరూపమున 

గహించినచో 'ఎల్దకారకములు కర్తలు కాగలవు. విశేషరూపమున, ధాత్యర్థమును జూచిన 

కరణాది విశేషస సంజ్ఞలు కలుగగలవు. క రృకరణాదులు విరుద్ధ ములు కానోపవు 1119 

అవతారిక |పధాన [కియలో సామాన్య విశేషభావమును ఆశయించి కారకం 

కరణమ్ (కర్త కరణమగును), కారకం కర్మ (క ర్త కర్మ యగును మున్నగు వ్యవహార 

ములు సంగతములు కాగలవని చెప్పిన భాష్యమును 19 వ శోకముచే వ్యాఖ్యానించెను, 

ఇప్పుడు |కియావిశేషమును స్వీకరించినను పై వ్యవహారము లుపపన్నములగును. 

కాష్ట్రము మున్నగునవి అ|పధాన (కియనుబట్టి స్వతం[తములై కర్రలు కాగలవు. ఆవి పధాన 

[క్రియనుబట్టి అస్వతం[తములై నను, వాసికిగల స్వాతం్యత్యము చెడదు. అది అనువృ త్తమగును. 

కాగా కరణత్వమున్నను క ర్చృత్వము కూడ ఉండగలదు అను అర్ధమును బోధించెడి *మహో 

భాష్యమును వ్యాఖ్యానించుచున్నాడు. 

ల్ గుణ(క్రియాణాం కర్షారః కర్ణా న్యక్క్యృూత శ క్రయః । 

న్యకాయామపి సంపూ ర్లైః నై్యర్వ్యాపారైైః సమన్నితాః ॥ 20 

లో కరణత్వాదిభిర్జాతాః [కియా బేదానుపాతిభిః | 

స్వాతన్హ్యము తరం లద్ద్వా (ప్రధానే యా న్రి క_ర్హృతామ్ ॥ 21 

గుణ[కియాయామ్ = అ। పధానమగు వ్యాపారమునందు, అనగా మండుట మున్నగు అప 

ధానమగు పచ్యాద్యర్థవ్యాపారమున, కర్తారః = స్వతం్యతములగు కజ్ఞలు మున్నగునవి, 

కర్రా = కర్తచే అనగా చై్యతుడు మున్నగు [పధాన |క్రియాక ర్త ర్తచే, న్యక్కృతశ క్రయః = 

తిరస్కరింపబడిన స్వాతం[త్యముక లవై, న్యక్తాయామ్ + అపి వా స్వతం [తత తిరస్క్భృత 

మైనను, సంపూ ర్దైః = సంపూర్ణములగు, స్వైెః = స్వియములగు, వ్యాపారైః = మండుట 

మున్నగు వ్యాపారములచే, సమన్వితాః = కూడియున్నవై , అనగా వానితో విడవకయున్నవై 
[కియాఖేదాన పాతిభిః = క్రియావిశేషమును అనుసరించి యుండెడి, కరణత్వాదిభిః = 
కరణత్వము కర్మత్వము, మున్నగువానిచే, జ్ఞాతాఃకాతెలియబడినవై , ఊత్తరమ్ = తరువాతను 

గూడ, అనగా చై [తాదులచే [పరణ చేయబడిన తరువాత కూడ, స్వాతన్హ్యమ్ = స్వతం్యత 

తను అనగా క ర్హృత్యమును, లబ్ధ్వా = పొంది, (ప్రధానే ఆ (పథాన వ్యాపారమునందు, కర్తృ 

తామ్ = క రృత్యమును, యాన్తి = పొందుచున్నవి. 

* “స్వత న్న? పరత న )త్వాత్త యో: పర్యాయేణ వచనమ్ వచనా(శయా చ సంజ్ఞా +. 

(పథానేన వ్యవా యే స్థాలీ పరతన్తా, వ్యవాయే స్వతన్తా?. 

రాజ్ఞా సహసమవాయే పారతన్న సం, వ్యవాయే స్వాత నమ్”. “కార కొ (1-4-23). ఇది 

మవోభావ్యము. దీని భావము తాత్పర్యమున వ్యక్తము కాగలదు, 

తద్య థా జు అమా త్యా నాం 
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తాత్ఫర్ళో యు... చె|తః తజ్జులం కాష్టైః పచతి. (చై తుడు బియ్యమును కట్టి 

లచే అన్నమును తయారుచేయుచున్నాడు) ఇచట వ్వైతుని వ్యాపారము |పధానము. మండుట 
మున్నగునవి అవధాన వ్యాపారములు, అ|పధాన వ్యాపారములలో కాష్టాదులు స్యతంతములే. 

అట్టుకాకున్న అవి మండుట మున్న గుపనులను చేయజాలవు. |పధానవ్యాపారమున కాష్టాదులు 
అస్వతం [(తములె. ఐనను తమకున్న స్వాతం్యత్యమును గోల్పోవు. చె చై తాదులనుబట్టి అవి 

అట్టు భాసించుచున్నవి. కాగా తమయ యందున్న స్వతంతతను విడువకయే [ప్రధాన కియకు 

తోడ్పడుటచే కర్భృత్వము, కరణత్వము కూడ కాష్టాదులకు కలుగును. 120, 211 

అవతారిక... పె చూపిన యర్థమునకు దృష్టాంతమును జూపుచున్నాడు. 

శో యథా రాజ్ఞా ననియు షు యోద్దృత్వం యోద్దుషుస్టితమ్ | 

లేషు నృత తు లభతే రాజా జయపరాజయౌొ [1 22 

శో తథా కర్రా నియు _క్తేము సర్వెష్వేకార్తకారిషు 1 

క_్హృత్వం కరణాదితై పరు తరం న విరుధ్యలే i 28 

యథా = వి రీతిగ, రాజ్ఞా = [పభువుచె, స్యు కెమ = = (పేరితులగు, యోద్ధ్భృషమ = యుద్ధము 

చేయు భటులయందు, యోద్దృర్వమ్ = యుద్ధముచేయుట, కసం = = నిర్చిమైయన్నదై. 

తేషు = ఆ యోద్ధలయందు, వృత్త [త్తు = జరుగగా అనగా యుద్ధమ షో యుండగా, 

అనగా జారు యుద్ధమ. చేయగా, రాజా = (ప్రభువు, జయపరాజయా = = జయాపజయములను, 

లభతే = పొందుచున్నా డో ; 

తథా = అర్డి, కరా = = క్ర ర్రచే, నియ శక్రెష = = నియోగింపబడిన నట్టియు, అయినను, 

ఏకార్థకారిషు డా పాకము మున్నగు ఒకే పధాన కియను కలిగించెడి, సర్వేషు = ఎల్లకారక 
ములయంచు, (స్థితమ్) = ఉన్నటువంటి, క రృత్వమ కాక రృత్యము ఉ త్తరమ్ = తరు 

వాతి కాలమున కలిగెడి, కరణాదితె తైః = = కరణత్వము ము న్నగవానితో, న - విరుధ్యతే = 

విరోధించునది కాదు. 

తాత్సర్యంయు.._ |పభువు భటులను యుద్ధము మున్నగు పనులయందు నియో 
. గించును. ఆ స్థికిలో భటులు అసతంతులే. తరువాత వారు చేసెడి యుద్ధము మున్నగు 

డ్రియులలో స్వతం[తులే. ఫలితము Mon [పధానునకు చెందును భటులు స్వతం[తులై 
పసిచేయనిచో (ప్రభువునకు కార్యము లభింప 

అర్చే దెవదత్తుడు | పెరేపింపగా కాష్టాదులు పాక క్రియను క్ర అగించుచున్న వి, అవి 
ఆ స్థితిలో అపధానములే కాని పేరణ తరువాత మండుట మ మున్నగు అవాంతర వ్యాపా 

దాక రములతో అవి స్వతంతములే. అట్టుకాకున్న పాకము నివ్పన్నము కాక పోయిడిని, కాబట్టి 
క రృత్వము, కరణత్వము విరుద్ధ ములు కావు. 122, విి॥ 
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అనతారిత__ 'కరోతీకికారకమ్' అను రీతిని కారక సంజ్ఞ అన్యర్థ మే అని సిద్ధాం 

తము చేయబడినద్, ఆట్టతరి హేతువు కూడ [కియానిర్వాహక మే యగుటంజేసి అదియు 

క ర అసంజ్ఞక మగును. కాగా క రణార్భమున తృతీయావిభ క్రి కి విధింపబడినది. అంత మా(తము 

ననే 'హేత్వర్థము; న గూడ త్చతీయ 'సిద్ధించుచుండగా మరల “హేతొ' అను సూ తముచే 

తృతీయా విధానము వ్యర్థము అను పళ్న కలుగగా దానికి సమాధానముగా కరణత్యమునకు 

హేతుత్వమున కును భేదము జూపుచున్నాడు. 

శో అనాశితే తు వ్యాపార నిమిత్తం హేతురిప్వతే 1 

ఆ శితావధిభావం తు లక్షణే లక్షణం విదుః ॥ 24 

గీ. వ్యాపార = వ్యాపారము, అనా శితే + తు = ఆ,శయింపనిచో, నిమిత్తమ్ = నిమిత్త 

ముగానున్న అర్థము హేతుః = హెతువుగా, విదుః = తెలిసికొనుచున్నారు. 

వ్యాపారమును అపేక్షింపక యును కారణము హౌతువని శాస్త్రజ్ఞులు చెప్పు 

చున్నారు. ఉదా: అధ్యయనేన చే అనగా చదువు నిమి త్రముగాజేసికొని 

ఉంటున్నాడు) అధ్యయనము హేతువు. నివాసము హతుమత్తు. ఇ చట వ్యాపారము అపేశ్ని 

తము కానందున కర ణసంజ్ఞు కలుగదు. సంబంధ ము.35 షష్టైవిభ కి [పవర్తిం రించుచుండగా దానికి 

ఆపవాదముగా హేతు తృతీయ [(పవరర్తించినది. 

B. “అనుర్హక్షణ' (1- 4h -84) అను సూ తమున హేతువునుగూడ లక్షణ కబ్దముచె సీకరించు 

చున్నందున లక్షణము హతువు రెండు ఏకరూపనులేకాన కాన శాస్త్రమున వేరువేరుగా [గహిం 

చుటు వ్యర్థము అను [పళ్నకు సమాధానము చెప్పుచున్నాడు. 

తు = విశేషమేమనగా, అనగా హేతువునకు లక్షణమునకు భేదమేమనగా, లక్షణే 

= గుర్రింపబడెడి వస్తువును (ప్రకాశింప చేయుటలో, (యత్) ఏది, ఆ్మశితావధిభావమ్ = 

పొందబడిన అవధిభావము అనగా హద్దు కలదియో, తత్ =ా దానిని, లక్షణమ్ = జ్ఞాపకము 

నుగా, విదుః = (శా జులు ) గుర్తించుచున్నారు. 
షః 

f 
౪ కే. 

(ex 

హేతువగు పదార్థము కూడ ఒక హదును అపేడించిన లక్ష్షణమనియు, అవధి 

భావము లేకున్నచో హేతువనియు పెద్దలు చెప్పుచున్నారు. ఉదా : అనువనమశనిర్గత: 
© 

పు 

(వనమువద్ద పిడుగు పడినది) ఇచట వనము హద్దుగా (గహింపబడినది. కాబట్టి వనము 

లక్షణమగుచున్న ది 124 

అవతారిక జనకత్యము సమానముగా నుండుటవలన 1. కారకము 2. హేతువు 

ఈ రెండు ఏకరూపములు కాకూడదా ౩ అను [ప్రశ్నకు సమాధానము చెప్పుచున్నాడు. 

శో (దవ్యాదివిషయో హేతుః, కారకం నియత క్రియమ్ । 

కరా కర్తా నరా సపేక్షః కియాయాం హేతురిష్వతే i 25 
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* |దవ్యాది విషయః = = ద్రవ్యము ఎ) మునగున గా దవ్యము, గుణము, క్రియ విషయ 

ముగా గల యర్థము 

దవ్యమును, గుణమును, కియను కలిగించునది హేతువనబడును, ఉదా : దజ్జన 

ఘటః (కడవ దండముచే జనియించును) దండము హేతువు. దండమునందు వ్యాపారమున్నను 

[కియాజనకము కాక కడవయనెడి [ద్రవ్యమును పుట్టించుచున్నందున హేతువగును. కరణము 

కానేరదు. “ధనేన కులమ్”, “విద్యయా యశః, 

పాఠః” మున్నగునవి ఉదాహరణములు కాగలవు. 

శిల్పాభ్యాసేన నై పుణ్యమ్', “అగ్నినా 

నియత [కియతమ్ = నియళమగు [కియకలది, కారకమ్ = కారకమగును. 

[కియామా[తమును కలిగించునది కరణసంజ్ఞికమగును. 'బాణేన పాతక, 

B, వ్యాపారసహిత మగు పదారమునకు శా న్సీయమగు హతుతంము కలుగునని చెప చున్నాడు. 
థి © వ గ] 

కరా వాకర్త అనగా |పయోజక కర్త, కర్ర నరా పేక్షః = మరియొక క ర్తయుక్క 

అపేక్ష కలవాడై అనగా పయోజ్యక ర్త ద్యారా కియను జగియింపచేయు వాడై, (కియా 

యామ్ = పాకము మున్నగు [కియయందు, ('పయోజ్యకర్తారమ్ ఆం (పెరయన్) = 

పయోజ్యక ర్తను | పేరేపించువాడై, హేతుః = “హేతు అను సంజ్ఞక లవాడుగా, ఇష్యతె = 

సమ్మతమగుచున్నాడు. 

పచతి తణ్జులం చె[తః (చె తుడు తండులమును పాకము చేయుచున్నాడు). పాద 

యతి తజ్జులం చె చె|తేణ దేవద త్త; (అట్టి చైతునిచే దేవదత్తుడు పాకము చేయించుచున్నా డు) 

ఇచట దేవదత్తుడు (పయోజకకర్త. అతనికే “ త| తృయోజకో హతుళ్చ” అను సూతముచే 

హేతుస సంజ్ఞ కలుగును. ఈ హేతువు కారకవిశేషము, లొకికమగు హేతువు కాదు. ॥వ5॥ 

అనతారిర___ హేతువునకు కరణమునకు | కియావిషయత్యము సమానమే. 

అటై నను ఆ రెంటికి వ్యత్యాసమున్న ని చెప్పుచున్నాడు, 

శో క్రియామె కరణం,తస్య దృష్టః (ప్రతినిధి స్తథా! 

హేత్వర్థా తు (క్రియా తస్మాన్న స (పతినిధీయతే ॥ 28 

తథా = అర్హు, కరణమ్ = బాణము, కల్ప మున్నగు కరణము, [కియాయై = [క్రియార్ధమే, 

అనగా [క్రియ జనియించుటకు ఉపయోగపడునదియే, తస్య =ఆ కరణము, (పతినిధిః = 

[పతినిధి, అనగా ఆ వస్తువు లభింపనపుడు మరియొక వస్తువును ఊప మోగించుట, దృష్షః = 
oA) 

కనబడుచున్నది. అనగా శిష్టైాచారముగా కానవచ్చుచున్నది. 

రథేన గచ్చతి (రథముతో వెళ్టుచున్నాడు) ఇచట గమనము ప్రధానము. దానికి 
సాధనము రథము. కనుకనే అది ఆ _పధానమగుచున్నది. ఒకవేళ రథము దొరకనిచో 
మరియొక సాధనమును ఉపయోగించుకొని పయనముచేయుబ లోకానుభవ సిద్ధము. దనిని బట్టి 

చా 
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చూడగా కరణమునకు (పతినిధిత్వము అనగా అది దొరకనిచో దానికి బదులుగా మరియొక 

దానిని వినియోగించుటి కనవచ్చు చున్నది. గమనము [పధానము. దానికి (పతినిధి యుండదు. 

కియా [+ త్రు డా క్రయయే, హెత్యర్థా = = హతువుకొరకు ఉపయోగపడుచున్నది 

అనగా హేతువు ప్రధానము. (క్రియ అ|పధానముగా నుండునని భావము. 

తస్మాత్ = ఆ కారణమువలన అనగా హేతువు |పధానమగుట వలన, సః = ఆ 
హేతువు, న-- |పతినిధీయతే = ప్రతినిధిగా చూపబడదు. 

అ|పధానమునకే _పతినిధి యుండును. |పధానమగు దానికి |పతినిధి యుండదు. 

ఆధకయనేన వసతి (చదువును హేతువు జేసికొనివసించుచున్నాడు) ఇచట అధ్యయ 
నము (ప్రధానము. దానిని సాధించుటకై (గామమున ఉండుట. కాబట్టి అధ్యయనేన వసతి. 

అనుచోట క్రియ అ/పధానమై అధ్యయనమనే హేతువు |పధానమైనది. అందుచే దానికి 

(పతినిధి యుండదు. 

క్రియ (పధానమై సాధనము అ|పధాగమగుచో అచట కరణ తృతీయ అనియు, 

కియ అ|ప్రధానమై సాధనము పధానమగుదో అచట హేతు తృతీయ అనియు వ్యవస్థ 

చేయదగును. 1261 

అవతారిక. హెతుత్య - కరణత్వములకు గల భేదము ఇంతవరకు చూపి, 

హేత్వర్థ తృతీయకు తాదర్థ చతుర్ధికి గల భేదమును జూపుచున్నాడు. 

శో (పాతిలోమ్యానులో మ్యాభ్యాం హెతురర్లస్య సాధకః ! 

తాదర్ధ్య మానులో మ్యేన హేతుత్వానుగతం తు తత్ ॥ 27 

A. పాతిలోమ్యానులోమా్యభ్యామ్ = [పాతికూల్యమున ఆనుకూల్యమున, అర్థస ర్ అర్థము 

నకు, సాధకః = సాధకమగు వస్తువు, హేతుః = హేతువనబడును. 

ఒక వస్తువు మరియొక వస్తువునకు ఆనుకూల్యమునుగాని |పాతికూల్యమునుగాని 

కలిగించును. అట్టి యర్థము హేతువగును. ఉదా ; ఉదకము సూర్యకిరణ సంపర్య-మున 

తగ్గియన్నదై అంతకంటె గూడ గ్వలాతి స్వల్పరూపమగు ఉదకమునకు అనుగుణమగును, 

దీనిని (పాతికూల్యమందురు. వీజము ఉదక. ఆతపాది సంబంధమున ఉబ్బి అంకురోత్పత్తికి 

సహకరించును. దీనిని ఆనుకూల్యమందురు. 

చె రీతిని రెండు విధములుగా వాతువు కానవచ్చుచున్న ది. 

B. తాదర్శ్యము అట్టిది కాదు. ఆనుకూల్యమునే కలిగించుచుండునని. చెప్పుచున్నాడు. 
(ఇ రు 

ఆనులోమ్యేన = ఆనుకూల్యమున, 'హతుత్వానుగతమ్ = హేతువుయొక్క- రూప 

ముతో గూడినది, యత్ = వదియో, తత్ -తు = అదియే, తాదర్థ్యమ్ = తాదర్థ్యమని 
చెప్పబడుచున్నది. 
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హాతువు రెండు విధములుగా నున్నది. వానితో ౨ సుకూల్యమనే రూపము కల 

షూత్రువే తాదర్థ్యమనబడును, తస్మె = తయారుకాగల వస్తువునకు, ఇదమ్ = ఉపకరించునది 

= తదర్థమ్, దాని భావము - తాదర్థ్యము. ఉదా : కుణ్ణలాయ హిరణ్యమ్. (కుండలములకు 

ఉపయోగప డెడి బంగారము). 2T 

అవతారిక 24 వ కారికనుండి ఇంతవరకు కారకమునకు, _ హేతువునకు, 
లక్షణమునకు, తాదర్థకమునకు గల భేదమును జూపి, మరల కారక విచారమును [పసావించు 

చున్నాడు. 

ట్లో; సర్వత సహజా శ కిర్యావద్ద్ర్యవ్యమవస్పితా ; 

(కియాకాలే త్వభివ్య కిరాశయా దుపకారిణీ ॥ 28 
ud అవగా ఇద ల ఎ లో ఇ వం రె, ॥| ఆ వాతా సర్వత = అన్ని వస్తువులయందు అనగా అనిత్య పదార్థము లయందు, శ క్రి = శక్తి, 

సహజా = కారణముతోపాటు పుట్టుక కలదియే, వస్తువు జనియించిన పిమ్మట దానియందు 
శక్తి జనియింపదు. కారణమువలన వ వస్తువు జనియించుటయె శక్తుల జనియించుటయు ఆ శక్తి, 

యావద్ధ ఏవ వ్యమ్ = ద్రవ్యమున్న ంతవరకు అవస్థితా = ఉండును. ఆశయము లేనిది శకి 

ఉండనేరదు, కాబట్టి ఆగ్రో యమున్నంతవరకు శక్తి యుండును, ఆశయము నశించిన 
శ_క్రియు నశించును, నిత్య పదార్థములయందు, న్క్తి స్వాభావిక మే. 

ఉపకారిక్రీ = ఉపకరించెడి అనగా కారణములు సిద్ధముగా నుండగా కార్యమును 
కలిగించెడి, ఆ శయాత్ = ఆధారమునుండి కలిగెడి, అభివ్యక్తి "క్రై = ఆవిర్భావము, [కియా 

కాలే-(ఎతు = కియ జరిగెడి కాలముననే. 

ee 

నున్నచో ఆ [దవ్యమునుంక్షి క్రియ కలుగు సమయముననే అభివ్య క్రమగును. అపుడే అది 

సాధనమని వ్యవహరింపబడును. అంతకుముందు సాధనమనబడదు 1281 

[దవ్యమునందు న క్రియున్నది. కాని ఆశకి కారణముల సామ, గి సిద్ధముగా 

అవతారిక. పై కారికార్థమునే సమర్థించుచున్నాడు: 

ళో కుడ్యసా్యవరణే శక్తి రస్యాదీనాం విదారణే | 

సర్వదా స తు సన్ ధర్మః [క్రియాకాలే నిరూస్యతే ॥ 29 

కుడ్యస్య = గోడకు, ఆవరణే = ఇతర వస్తువు కాగరాకుండుట విషయముగాను, అస్యాదీ 
నామ్ = క త్రి మున్నగువానికి, విదారణే = బద్దం కొట్టుట విషయముగాను, శ కిక = శకి, 

సర్వదా = ఎల్బకొలములయందు కూడ, అస్తి = ఉన్నది. 

సః + ధర్మః ౫ శ క్రిరూపమగు ఆ ధర్మము, [కియాకాలే + తు = వ్యాపారము 

చేయ సమయముననే, నిరూవ కలే = నిరూపింపబడ ఏచున్నది. అనగా వ్య క్రీక రింపబడుచువ? ది. 

Er వయనయనంయననకత నంత నన న సు / 

న. 

నమన పాలలా దానా 
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ముఖ్యకార ణమునుండ్చి డి కారణమునకు శక్తులు సం[కమించును ఆ శక్తులు ఆ [వ్య 

మున్నంతవరకు తప్పక ఉండును. కాని ఆ |దవ్యయు పనిచేయునపుడే ఆ శక్తులు వ్యక్షము 

లగును. 

గోడ వస్తువు కానరాకుండ చేయగలదు , అది మనము ఒక వస్తువును అన్వేషించు 

నపుడే తెలియబడును. అన్లై క్తి, కొడవలి మున్నగునవి |దవ్యమును రెండు ముక్కలుగా 

చేయగలవు. కాని విషయమున్న పుడే కదా ఆ పని చేయగలవు. 11291 

అవతారిక పె యర్థమునే పమాణముచే నిరూపించుచున్నాడు. 

శ్థో స్వాజ్ఞసంయో గినః పాశా బై త్యానాం వారుణా యథా | 

వ్యజ్య నే ఏిజిగీమాణాం (దవ్యాణాం శర్తయ స్తథా i 30 

విజిగిషాణామ్ = పరులను జయించెడి ఇచ్చ కలిగిన, దైత్యానామ్ = రాక్షసులకు, వారుణాః 

= వరుణ దేవతాకములగు, పాశాః = పాశములు, స్యాజ్ఞసంయోగినః = తమ అనగా రాక్షసుల 

హ_స్రములయందు ఎల్పపుడు శ క్రరూపమున ఉన్నవై, యథా = ఏ రీతిగా, వ్యజ్య నే = 

రసేనలను జయించు సమయమున) వ వ్యక్త క్తములగుచున్నవో, తథా = అక, [దవ్యాణామ్ 

= |(దవ్యముల యొక్క, శ క్తయః = శక్తులు కూడ, (కార్యముచేయ. సమయమున), 

వ్యజ్య న్త = వ్య క్తములు కాగలవు. 
అట 

ప 
ము. 

తాత్త్సర్యూయు-__ రాక్షసులకు వారుణ పాశములు ఎల్ల సమయములయందు ఇతరు 

లకు కానరాకుండ శ క్రిరూపయమున ఉన్నవనియు, అవి శ|తువులను జయించు వేళ బయట 

పడుననియ వేదము చెప్పుచున్నది. ద్రవ్యముల శక్తులుకూడ ఆపాశములవలె నున్నవై కార్య 

సమయమున వ్యక్తుములగుచున్న వి. /ల50॥ 

అవతారిక శ స్ర్రము మున్నగువానికి బద్దలుచేయుట విషయమై శక్తి యున్నదని 
చెప్పబడిన అర్థమును వ్యక్తపరచుచున్నాడు. 

లో తి క్ష్యగౌరవకాఠిన్య సంస్థానెః నై రసి ర్యదా | 

ఛేద్యం (పతి వ్యా(పియతే శక్తిమాన్ గృహ్యూతే తదా ॥ 81 

అసిః కత్తి, సః = స్వీయమగు తై క్ష గౌరవకాఠిన్య సంస్థానెః = జారుగా నుండుట, 

బరువుగానుండుట, గట్టిగానుండుట, ఆయా ఆకా కారములతో నుండుట అను ధర్మములచే, 
ఛేద్యమ్ + [పతి = నరకబడెడి వస్తువునుగురించి, యదా = ఎప్పుడు, వ్యా పియతే = 
వ్యాపారముకలది యగునో, తదా = అపుడు, శ క్రిమాన్ = శ క్రికలదిగా, గృహ్యతే = 

తెలియబడుచున్నది. 

కత్తి, గొడ్డలి, రంవము, కొడవలి మున్నగునవి ఆయా ఆకారవిశేషములతో జారు 
గాను, బరువుగాను, ఉండును. బరువుగా లేనిచో చెట్టను నరకుట జరుగదు. కాని అవి ఎల్లపు 
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డును శ క్రిమంతములుగా లోకులచే [(గహింపబడవు. కనుకనే వాటిని ఎచ్చటనో దాచి 

యుంచుదురు. అవసరమగునపుడు వానిని ఉపయోగించెదరు. అపుడే వానిని శ క్రికలవాటినిగా 

లోకులు గు ర్రించుచున్నారు. 1811 

- అవతారిక... సాధనము విషయమున పక్షజేదములను జూపుచున్నాడు. 

ల్లో! (పాజ్నిమి త్తాన్నరోద్చూతం |క్రియాయాః శె క్రై_క్సిదిష్యతే | 
సాధనం సహజం కె కై శ్చిత్ (కియానై నికి పూర్వమిష్యతే [| 92 

1. కైళ్ళిత్ = కొందరిచే, కియాయాః = [కియకంటె, (పాక్ = ముందుగా, నిమిత్రా నరో 
ద్భూతమ్ = నిమిత్తాంతరముచే జనియించినదానిగా, ఇష్యుతే = ఇష్టపడుచున్నది. ఓ లి 

శక్తి యున్నట్టు మనకు ముందు తెలియదు. వస్తువు జనియించినపిమ్మట శక్తులు 
ఊహింపబడుచున్నవి. సహకారి కారణముల ప్రోగువలస కార్యము జనియించును. వేరువేరు 
వస్తువులు కార్య జనకములు కానేరవు. కాగా దవ్యముతోపాటు శక్కలు జనియించునవి కావు. 

మరి యెమన నిమిత్రాంతరమువలననే. 

2. కశ్చిత్ = కొందరిచే, సాధనమ్ = సాధనము, సహజమ్ = సహజముగా 

నున్నట్లు, ఇష్యతే = అంగీకరింపబడుచున్న ది. 
se) 

శ్రి, శ క్రిమత్తు రెండు వేరుకావు. దవ్యమే సాధనము. కాగా అది సహజమేయని 

కొందరి భావము, 

లి. అనై్వ్యైః = మరి కొందరిచే, [కియా = కియయ, పూర్వమ్ = ముందుగా, 

ఇష్యతే = అంగీకరి ంపబడుచున్న ది. 

కియతోపాటు శక్తి జనియించునది కాదు. [కియ సాధ్య ము కాన దానికి ముందుగా 

సాధనముండవలెను. ఆపుడే రెంటికి సాధ్యసాధన భావము యు క్తమగుచున్నది. కాని అట్లు 
రా 

కాక కియయే పూర్వమని వీరి యాశయము. 182 

ఆవతారిక_ సాధనముకంటె ముందుగా |కియ యుండునని కొందరి యాశ 
యము. అది యెట్లు సంగతమగును 2 అను [పళ్నకు సమాధానము చెప్పుచున్నాడు. 

లో (ప్రవృత్తి తిరేవ ప్రథమం క్వచిదప్యనపా_ శయా | 

శ క్రీ రేకాధికరణే (స్రోతోవదపక ర్థతి ॥ 33 

క్వచిత్ అపి = ఒకదానియందు గూడ, అనపాశయా = ఆశయములేని అనగా కారణ 

వ్యాపారములను అ పేక్షింపని, [పవృత్తిః -- ఏవ = వ్యాపారమే, [ప్రథమమ్ = ముందుగా 

ఏకాధికరణే = ఒకే ఆధారమునందు, శక్తిః = శకులను, [సోతోవత్ = నదీ [ప్రవాహము 

వలె, అపకర్షతి జ వహించుచున్నది. 

నముదేశము 239 పదకాండము 

35] " 
తాత్తృర్భూము.__ (క్రియ నిత్యము. అది ఇతర హేతువులను అపేక్షిపంక తనకు 

ఆధారమగు [దవ్యమునందు తనకు అనుకూలములగు శక్తులను ఆవిర్భవింప చేయును. నదీ 

(ప్రవాహము గడ్డి, ఆకు, ఆలము మున్నగు వస్తువులను లాగుకొనిపోవును. అర్రే కియయు 

శక్తులను ఆక ర్షించును. 

కాగా వీరి మతము చొప్పున కియ ముందుగా నుండును. 188 

అవతారిక. మరికొన్ని మతముల నాశ్రయించి సాధన స్వరూపమును చూపు 

చున్నాడు. 

శ్లో॥ అపూర్వం కాలశ క్రిం వా [క్రియాం వా కాలమేవ వా । 

తమేవంలక్షణం భావం కేచిదాహుః కథజ్బున ॥ 94 

కేచిత్ = కొంతమంది, ఏవం లక్షణమ్ = పై చూపబడిన స్వరూపముకల, తమ్ = ఆ, 

భావమ్ = సాధన పదార్థమును, అపూర్వమ్ = 

చున్నారు. ఇది మీమాంసకుల ఆశయము. 

అపూర్వమునుగా, ఆహుః = పలుకు 

మనుష్యులు చేసెడి శుభాశుభ కర్మలవలన ఒక సంస్కారము కలుగును. అది 

కర్మల ఫలము లభించువరకు ఉండును, ఫలము రాగా నశించును. దీనిని అపూర్వమందురు. 

అదియే సాధనమని కొందరు విశ్వసించుచున్నారు. 

2. మరికొందరు, కాలళ క్రిం +- వా =ౌ కాలముయొక్క శక్తినే, సాధనముగా 

పలికెదరు. 

రీ. మరికొందరు, క్రియాం ? వా = క్రియనే సాధనమని (గ హించిరి. అదియే 

శక్తులను [పకాశింపచేయును. 

4. మరికొందరు, కాలమ్ -_ ఏవ - వా = కాలమునే సాధనమునుగా తలంచెదరు. 

194 

అవతారిక____ [దవ్యములయందున్న సామర్థ్యమనెడి శ క్రియే సాధనమని చూపి 

ఆ సాధనము యొక్క సంఖ్యను చూపుచున్నాడు. 

శో నిత్యాః షట్ శయో ఒన్యేషాం భేదాభేదసమన్వితాః । 

క్రయాసంసిద్దయే= రెపు జాతివత్సమ వసితాః 1| లీగ్ 
థి థి థి 

అన్యేషామ్ = కొందరి (మతమును, అర్థషు = ఘటము, పటము మున్నగు పదార్థములయందు 

భేదా భేదసమన్వితాః = భిన్నముగాను అభిన్నముగాను ఉన్నటువంటి, _ నిత్యాః = నిత్యము 

లగు, షట్ = ఆరు, శ ్ర్రయః = కర్మ, కర్త, కరణము, సం పదానము, అపాదానము, అధి 

కరణము అను ఆరు శక్తులు, [కియా సంసిద్ధయే = నీటిని తీసికొనివచ్చుట మున్నగు క్రియల 

సిద్ధికొరకు, జాతివత్ =ఘటత్యము, పటత్వము మున్నగు జాతులువలె, సమవస్థితాః = నియ 

తములై యున్నవి. 



య. 

వాక్యపదీయము 240 సాధన 
36 

క ర్హృత్యాది శక్తులు ఘటాదులకంటె వేరు కానేరవు. అట్టని అభిన్నములు కానేరవు 

జాతి యెట్లు నిత్యమై ఘటవ్య క్రియందు సమవేతమగునో, అర ఈ శక్తులు కూడ నున్నవి. 

ఇవి ఆరు. 185 

అవతారిక. |దవ్యములు ఎన్నియో సంఖ్యాపరిమితి లేకయున్నను, శక్తులు 

మాృాతము ఆరే అని చెప్పుచున్నాడు. 

ధో (ద్రవ్యాకారాదిభేదేన తా శ్చాపరిమితా ఇవ । 
౧౧ చ 

దృశ్య నే, త_త్త్వమాసాం తు షట్ శ క్రిర్నాతివర్తతే ॥ . 36 

(దవ్యాకారాది భేదేన = [దవ్యముయొక్క- ఆకారము మొచలమినవాని భేదముచే, తాః - చడ 

ఆ శక్తులు, అపరిమితాః +- ఇవ = పరిమితి లేనివివలె, దృశ్య నే = చూడబడుచున్న వి. 

కొడవలి ఒక విధముగా ఛేదనమునకు ఉపకరించున:. కత్తి మరియొక విధముగా 
సహకరించును. అట్టె ఆయా వస్తువుల ఆకార మునుబట్టియు వేరువేరు పనులు జరుగును. 

కాగా వాని శక్తులకూడ విభిన్నములవలఠె కాన్పించుచున్నవి. అథ్రై దేశకాలములచే గూడ 

భిన్నములగుచున్న వి. 

కాని, ఆసామ్ = ఈ శ క్రులయొక్క-, తత్ర్యమ్ = స్వరూపము, షట్ = ఆరు, 

శ క్రేః = శక్తులను, న + అతివర్తతే = అతిక్రమించి యుండదు. 

వేరుగా ఎన్నియో కాన్పించినను, అవి కర్తగానో కర్మగానో కాక మరియొక 

కారకరూపముగానో కాన్సించును. ఈ యారు కాక మరియొకరూప ముండనేరదు. ॥86॥ 

అవతారిక నిజరూపమున శక్తి ఒక్కుటియే. అదియే నిమి తవశమున ఆరు 

రూపములుగా కాన్సించుచున్నదని చెప్పుచున్నాడు. 

లో నిమి త్సభేదాదేకై వ భిన్నా శక్తిః (ప్రతీయతే | 

షోఢా, క_ర్హృత్వ మేవాహు స్త త్సవృ శతేర్ని బన్గనమ్ ॥1 లి 

ఏకా 1 ఏవ = నిజరూపమున ఒక్కటియేయగు, శక్తిః =ళకక్తి, నిమి త్తభేదాత్ ఇ కారణ 

భేదమువలన, షోఢా = ఆరు విధములుగా, భిన్నా = భిన్నమైనదిగా, |పతీయతే = తెలియ 
బడుచున్నది. 

సామర్థ్యమనునది ఒక్క-టియే, కాని నిమిత్రముల భేదమున ఆరు రూపములతో 
కాన్పించుచున్న ది. 

క ర్హృత్యమ్ + ఏవ = కర్తృ శ క్రినే, తత్పవృత్తేః = ఆరు విధములగు 'పవృ 

త్తికి, నిబన్ధనమ్ = కారణముగా, ఆహుః ౫ పలుకుచున్నారు, 

కర శ క్తియె కరణముగా, కర్మగా, సం పదానముగా, అపాదానముగా, అధికర 
అముగా పరిణమించుటకు కారణమని పెద్దలు వక్కా-ణించిరి. | వగ 

vn తాయనునాల ౨ 

 దదాడారా జాలా పకా ధ్థనిత్యదై రావడం ద ఎ. వయం, 

Ee తానకాయు రాలా లసాాదాంయనంనాయు త అయాయ వహాకాడారా రాలా. 
ఎ 

॥ 

ప అనా తాగనా న నానో రాగా రకాల 

సము ధ్రైశము 241 
39] 

పదకౌండము 

Pal అవతారిక. ళక్రి ఒకటియా ? కాక ఆనేకమా? అని విచారింపబడినది. ఇప్పుడు 
ఆశక్తి [దవ్యరూపమా ? కాక [(దవ్యముకంటె వేరుగా నున్నదా ? అని విచారించుచున్నాడు. 

[60 

శో తత్త్వ వా వ్యతిరేకే వా వ్యతిరకిత దుచ్య తే | 

శబ్ద్బప్రమాణకోలోకః, సశాస్తె కానుగమ్యే ॥ 98 

తత్ర్వే- వా = ళక్తికి దవ్యముతో అభేదమున్నను, వ్యతిరేకే + వా = [ద్రవ్యముతో ధేద 
మున్నను పయోజనమెమియు లేదు, కాని, తత్ = ఆ సాధనము, వ్యతిరేకి = భిన్న మేయని, 
ఉచ్యతే = చెప్పబడుచున్నది. 

శ క్రి [దవ్యరూపమే, కాక వెరుగానున్నది అని విచారణకు ఏమియు (ప్రయోజనము 
లేదు. కాని దవ్యముకంటె సాధనము భిన్నమేయనుట యు కము. ఏీలయనగా- 

లోకః = లోకము, శబ్ద పమాణకః = శబ్దము [ప్రమాణముగాగలది, (భవతి) = 

అగుచున్నది. 

శబ్దము ఏమి చెప్పునో దానిని లోకము నమ్ముచున్నది. శక్తి దవ్యముకంచె వేరు 
అని శబము చెప్పుచున్నది, 

(శ) 

సః = అట్టి లోకము, శా స్ట్రేణ = శాస్త్రముచే, అనుగమ్యతే = అనుసరింపబడు 
చున్నది. 

లోకమున వీది (పసిద్ధమో దానినే శాస్త్రము టోధించుచున్నది. 

కాగా శ క్రి దవ్యరూపము కాదు. [దవ్యముకంటె భిన్నమె అని వైయాకరణుల 
సిద్ధాంతము. 1551 

అవతారిక. పరమార్థ పర్యాలోచనలేని దే ఏ పదార్థమును విమర్శించినను, 

తృప్తి కలదు. అను అభి|ప్రాయముతో |గంథక ర్త పరమార్థమును చూపుచున్నాడు. 

శ్లో పరమార్థి తు నై కత్వం పృథకాగ్య్థద్భిన్నలక్షణమ్ । 

సృథ క్రై్యైకత్వరూపేణ త_త్త్యమేవ (ప్రకాశతే ॥ 89 

పరమార్థ ఎతు వె పరమార్థ మును చూచిన, ఏకత్వమ్ = అభేదము, పృథక్త్వాత్ = అనేక 

త్యము కంటె, భిన్నలక్ష్షణమ్ = వేరుగానున్న రూపము కలది, న = కానేరదు. 

త త్త్యమ్ + ఏవ = |బహ్మము ఒక్క-టియే, పృథ క్ర్వైకత్యరూ పేణ = భిన్నరూప 

మున అభిన్నరూపమునను, [ప్రకాశతే న గోచరించుచున్నది. 

తాత్ఫ్రర్భంయు..._ పదార్థము [బహ్మము ఒక్కటియె. అదియే అజ్ఞానావస్థలో భిన్న 

రూపమున, జ్ఞానావస్థలో అభిన్నరూపమున గోచరించుచున్న ది. 

కాబట్టి ఏకత్వము నానాత్వము పరస్పరము విరుద్ధములు కావు. 189 

[16] 



rer 

పాళ్యప దీయము 242 సాధన 
. [40 

అవతారిక. పె కారికార్థమునే వ్యాఖ్యానించుచున్నాడు. 

శ్లో॥ యత్ పృథ_క్వమసందిగ్దం త దేకత్వాన్న భిద్యతే | 

య దెకత్వమసందిగ్గం తత్ పృథక్స్యాన్నభిద్యతే 1 40 

అసందిగ్గమ్ = (యధార్థము తెలియబడుటచే) సందేహమునకు విషయముకాని, యత్ =వఏ, 

పృథ క్త్వమ్ = నానాత్వ్యమో, తత్ = అది, ఎకత్వాత్ = అభేదముతో, న + భిద్యతె = 

వేరు కానేరదు. 

అర్హ, అసందిగ్గమ్ = సందేహములేని అనగా (భమలేక గుర్తింపబడిన, యత్ = 

ద్ర ఎక త్వమ్ = ఎకత్వమో, తత్ = అది, పృథక్యాత్ = నానాత్వము కంటె, న- భిద్యతే 

= వేరు కానేరదు. 

అజానావసలో ఏకత? నానాత? 
హో థి 0 యి 

కలుగగా (భమ పమాదములు తొలగగా ఆ రెంటికి రూపము ఒక్కటియె. 1401 

బులు భిన్న ములువలె తెలియబడును, జ్ఞానము 

అవతారిక. పరమావధిచే గు.ర్తింపబడినది చైతన్యమే అదియ అవిద్యాదళ 

యందు నానారూపములతో భాసించుచున్నదని చెప్పుచున్నాడు, 

శో దః క్షమా వాయురాదిత్య:ః సాగరాః సరితో దిశః | 

అ నఃకరణత _త్వస్య భాగా బహిరవస్థితాః il శీ] 

సము; దములు, సరితః = నదులు, దిశః = దిక్కులు, ఇవి యన్నియు, అ న్తకరణత తస్య 

= లోపలనున్న చైతన్యము యొక్క, భాగాః = అంశముల, బహిః 

న, అవసితాః = నిలిచియున్న బి. 
థ 

చైతన్యము ఒక్కాటియె నిజమగు తత్త్వము. ఆ చైతన్యమే దేహములో 

రూపమున నున్నది. దాని |పతిబింబములే భూమి, ఆకాశము మున్నగు బాహ్య పదార్థములు. 

అవి నిజరూపమున భూమ్యాదులు కావు. అవియు శై తన్యరూపములే, nal 

అవతొరక. భూమి మున్న గునవేకాక కాలము కూడ పరమార్థరూపమున 

చైతన్యము యొక్క- భాగమె అని చెప్పుచున్నాడు. 

శో కాలవిచ్చేదరూపేణ తదేవె కమవసితమ్ । 
a) (pan థు 

సహ్యపూర్వాపరోభా గః పరరూపేణ లక్ష్యతే 11 42 

ఆవస్థితమ్ == వ్యవస్థిత మై యున్నది. 
థి థి | జీ 

టై 

(బహ్మమే కాలరూపమున కాన్పించుచున్నది. 

43] 
అపూర్వాపరః = పౌర్వాపర్యము లేనట్టియు, కనుకనే అభాగః, అవయవములు 

లేని, సః = (బహ్మపదార్హము, పరరూపేణ = మాయావళమున, లక్ష్యతే + హి = నానా 
రూపమున కాన్పించుచున్నది గదా 

బ్రహ్మ పదార్థము స్వతః నిరవయవము. ఐనను మాయావళమున కాలరూపమున, 
జీవరూపమున కాన్పించుచున్నది. 

కాగా పదార్భముల సామర్థ్యమే సాధనమని వైయాకరణుల మతము. ఆ సందర్భ 

మున దర్శనాంతరీయుల మతములు కూడ చూపబడినవి. 

. విజ్ఞానవాద ముచొప్పున బుద్ధి పకల్పనయే సాధనము. 

సంసర్గవాదమున సంసర్గివస్తువుల రూపమే సాధనము. 

మీమాంసకమతమున అదృష్టమే సాధ నము. 

అధై ఇతిమతమున [బహ్మముయొక ,_ కాలళ క్రి సాధనము. 

. సాంఖ్యమతమున రాజసమగు (పవృత్తియే సాధనము. 

. కాలము [దవ్యమనెడివారి మతమున నిత్యమగు కాలము సాధనము. రా అ; భజ 3౨ MWD —« 

ఇంతవరకు కారకవిచారము, దాని [పసంగమున హేతు - లక్షణ = కారకతాద్యర్థ 

ములకు గల పరస్పర భేదము, శ క్రితోకూడి జనియించునదా ? కాక కాలభేదమున జని 

యించునదా ? అనియు, ఆ శక్తి ఒకు టియా ? కాక కర్మాదిభేదమున ఆరు విధములా ? 

అనియు, ఆ శక్తి దవ్యరూపమా? |దవ్యముకంచె వేరుగా నున్నదా? అనియు, ఆ 

_ప్రసంగమున కొంచెము |బహ్మనిరూపణమును చేయబడి నది 142 

అవతారిక. ఇపుడు వెయాకరణమత మునే (పబోధించుచు శక్తి [(దవ్యరూపము 

కాదు, [దవ్యముకం టె భిన్నమే అను మతము వైయాకరణ సమ్మతమని నిరూపించు 

చున్నాడు. 

శో దృష్టోహ్యా వ్యతిరేకేఒసి వ్యతిరేకో౬ఒన్వయే౬సతి | 

వ స ప ఏక్ ద్యర్థాన్వయ, _స్తస్మాద్విభ క్ష్యర్దోఒన్య ఇష్యతే ॥ 48 

అవ్యతిరేకే -- ఆపి = లేమిలేకున్నను అనగా వృక్ష అను |పాతిపదికము ఉన్నను, వ్యతి 

రేకః = భేదము అనగా (పత్యయార్థమునక ల నానాత్యము, దృష్టః + హి = చూడబడు 

చున్నది కదా: 

వృక్షమ్, వృషేణ, వృతశాయ మున్నగు పదములలో వృక్ష ఆను (పక్కతియొక్కా 

అర్థము అంతట నున్నను, [ప్రత్యయముల యర్థము మారియున్నది. 

అన్వయే = నియతమగు సంబంధము, అసతి = లేకున్నను అనగా (ప్రత్యయార్థము 

ఏకరూపమున లేకున్నను, వృకాద్యర్థాన్వయః = వృక్షము మున్నగు (పకృత్యర్థము ఏక 

రూపమున కానవచ్చుచున్నది. 
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తస్మాత్ = ఆ కారణములవలన, విభ క్త్యర్థః = విభ క్రి (ప్రత్యయము యొక్క 

అర్థము, అన్యః = భిన్న మైనదే, అనగా _పకృత్యర్థమగు వృక్షాది దవ్యములకంచె వేరుగా 

నున్నదనియే. ఇష్యతే = (వై యాకరణులచె) అంగికరింపబడు చున్నది. శకి సాధ నము, 

ఆది ,దవ్యముకంపటె భిన్నమే. ఇది భాష్యకారాది వైయాకరణుల ముఖ్య సిద్ధాంతము. 14కి" 

అవతారిక. ఇంతవరకు శ క్రికారకము, అదియే సాధనము అను అర్థమును 

నిరూపించియున్నాడు. 

వ్యాఖ్యాత మగు అర్థమును ఉపసంహరించుచు వ్యాఖ్యానింపతగిన అర్థమును 

సూచించుచున్నాడు 

శో సామాన్యం కారకం తస్య సపాద్యా భదయోనయః |! 

షట్ కర్మాఖ్యాదిభేదేన శేషభేదస్తు స్పప్పమీ ॥ 44 

A. ఇంతవరకు కారకమ్ = కారకము, సామాన్యమ్ = సామాన్యముగా (నిరూపితమ్) 

నిరూపింపబడినది, దవ్యములయందున్న శో క్రియే కార్యసాధనము, (ద్రవ్యము శ క్రిరూపము 

కానేరదు అని యింతవరకు కారక సామాన్యము చూపబడినది. 

B. ఇటుమైని కారకభెదమును జూపుచున్నాడు. 

(ఇదాసీమ్) = ఇపుడు, తస్య = సామాన్యరూపముగా జూపబడిన కారకమునకు, 

ఆద్యాః = (పధానములగు, సప్తజ ఏడు, భేదయోనయః = భేదములకు కారణములు, 
(కథ్యన్తే) = చెప్పబడుచున్నవి. కారకము ఏడు విధములుగా విభజింపబడుచున్నదని భావము. 

C. ఆ భీదములనే చెప్పుచున్నాడు. 

క ర్కాఖ్యాది భేదేన = కర్మాది వ్యపదేశముల భేదముచే, అనగా కర్మ, కరణము 

అనెడి పేర్చ భేదమున, షట్ =శక్తులు ఆరు, శేషభేదః - తు = సంబంధమను భేదము, 

సప్తమీ = ఏడవది 

కర్మ, కరణము, కర్త, సం|ప్రదానము, అపాదానము, అధికరణము అనునవి 

ఆరు కారకభేదములు, సంబంధము ఏడవ కారక [పభేదము. సంబంధము షష్ట్యర్థము, అదియు 

కారకమె అని భ_ర్హృహరి సిద్దాంతము. కర్మ ఏడు విధములు, సం|పదానము మూడు విధ 

ములు అను రీతిని కారకములు ఆవాంతర భేదములచే పలు విధములు. కాని పధాన భేదమును 

బట్టి “స ప్తి అని పలికెను. 

ఇచట “ఆద్య శబ్దము లక్షణచే (వధానార్ధకము. 144 

అవతారిక... కారకము ఏడు విధములుగా నున్నదని చూపబడినది. వానిలో 

ముందుగ కర్మ కారక మును వ్యాఖ్యానించుచున్నాడు. 
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శో నిర్వ ర్య్యం చ వికారం చ (పొప్యం చేతి (తిధా మతమ్ | 

త లేస్సితతమం కర్మ, చతుర్దాన్యత్తు కల్పితమ్ ॥ 45 

A. తత = దానియందు అనగా కారకములయందు, ఈప్పితతమమ్ = “ఈపితతమి అను 

పదముతో కలసియున్న సూ త్రముచే లక్షితమగు అనగా “కర్తురీప్సిత త మంకర్మ” (1-4-49) 
అను సూ తముచే లక్షితమగు, కర్మ =కర్మ. 1. నిర్వర్త్యం చ= నిర్ణ ర్యమనియు, 

2, వికార్యం - చ జు వికార్యమనియు, శి. [పాహ్యం + చ + ఇతి = |పాహ్యమనియు, 

[తిధా = మూడు (పకారములచే, మతమ్ = శాస్రసమ్మతమై యున్నది. 

కర్త తనయందున్న [కియచే ఏ పదార్భమును సంబంధింపచేయునో, అది కర్మ 

సంజ్ఞక మగునని “క ర్తురిప్సితత మం కర్మ” అను సూ(తమున కర్ణము, ఆ పదార్థము కారకము 

కావలెను. ఈ స్యూతముచే విధింపబడిన కర్మ మూడు విధములుగా జూపబడినది. ఈ 
మూడింటికి 47వ శ్లోకము దగ్గరనుండి లక్షణములు చూపబడగలవు. 

B. అన్యత్ _తు = సూతాంతర నిర్దిష్టమగు కర్మమాగత్రము, అనగా “కర్తురీపితతమం 

కర్మ” అనుసూ[తము కాక ఇతరములగు “తథాయు క్తం చానీప్పితం” (1-4-50) మున్నగు 

సూ తములచే గుర్తింపబడిన కర్మ, చతుర్థా = నాలుగు పకారములుగా, కల్పితమ్ = శాస్త్ర 

మున చూపబడినది. 

“కర్తురీప్సితతపుం' అను సూ[తముచే జూపబడిన కర్మ మూడు విధములు, ఇతర 

సూతములచే జూపబడిన కర్మ నాలుగు విధములు. కాగా కర్మ ఏడు విధములుగా విభక్త 

మగుచున్నది. 1451 

అవతారిక “చతుర్ధాన్యత్తు కల్పితమ్” అనెడి కారికా భాగముచే జూపబడిన 

నాలుగు విధములగు కర్మలను వివరించుచున్నాడు. 

శో॥ జాదాసీన్యేనయ।త్సాహప్యం యచ్చకర్పురనీప్పితమ్ । 

సంజ్ఞాన్న ర రనాఖ్యాతం యత్, యచ్చాప్యన్యపూర్వక మ్ [| 46 

1. యత్ = ఏది, _జాదాసీన్యేన = ఉదాసీన భావముచే, |పాప్యమ్ = పొందబడినదియో, 

అనగా ఒక పని చేయునపుడు తప్పనిసరిగా మరియొకి వస్తువు తనకు సంపా ప్తించును. కాని 
అది తనకు కోరబడినది కాదు. అట్టని ద్వేష్యము కాదు ఉదా: [గామం గచ్చన్ తృణం 

స్పృశతి (గ్రామమునకు బోవుచున్నవాడై. గడ్డిని స్పృశించుచున్నాడు) ఇచట (గామము 

కర్తకు గమ్యము, కాని మార్గమధ్యమున తృణ మున్న దున దానిని తాకుచున్నాడు. అంతియే 

కాని తృణము గమ్యము కాదు. అట్లని తృణము ద్విష్టముకాదు. 

2. చ= అక్ర, యత్ =వఏది, అనీప్పితమ్ = కర్తకు మిక్కిలి సమ్మతము 

కానిది, అనగా ద్వేషమునకు విషయమగునది. 
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తృణమువలె కాక కర్తకు సమ్మతము కానిది. ఇదియు కర్మయే. ఉదా: విషం 

భుద్తా. (ఏషమును తినుచున్నాడు) సాంసారికములగు ఇక్కట్లు భరియింపజాలక విషమును 

[తాగుచున్నాడు. 

1, 2, విధములగు కర్మలు “తథా యుక్రంచా నీప్వితమ్” (1-4-50) ఆను 
సూ|తముచే విధింపబడినవి. 

ఏ, యత్ వ ఏది, సంజానరెః = ఇతరమలగు సంజ్ఞలచే, అనాఖ్యాతమ్ = ర ఉఒాా 

వివక్షింపబడనిదో, ఆపాదానాది సంజలు కలుగుచుండగా వానిని వివక్షింపక, కలిగిన కర్మ ల ఖా 

సంజ్ఞ. 

ఆపాదానము, ఆధికరణము మున్నగు సంజ్ఞలు పొ ప్రించుచుండగా వానిని విడనాడి 

చూపబడినదియు కర్మయగును. ఉదా: గాం దోగ్జి పయః (ఆవును పాలు పితుకుచున్నాడు) 
ఇచట దోహన [కియలో ఆవు అపాదానము కావలెను. ఆవునుండి పాలు తీయుదురుకదా ! 
అల్లి నను గోవునకు అపాదానత్యమును వివక్షచేయక క ర్మత్వమును వివక్షింపగా తద్వాచకము 

కంటె ద్వితీయా విభ క్రి కలిగినది. అరి (వజ మవరుణద్ధి గామ్ (గోవును పల్లెయందు నిరో 
ధించుచున్నాడు) ఇచట నిరోధమునకు [వజము ఆధికరణము, కాగా స్తమి [పవర్తింప 

వలెను. కాని అధికరణత్వమును వివక్షింపక కర్మత్యమును వివక్షించుటచే ద్వితీయ కలిగినది. 
ఈ క ర్మసంజ్ఞ “అకథితంచ” (1-4-51) అను సూ|తమచే కలిగినది. 

ఓ చ=మరియు, యత్ = ఏది, అన్యపూర్వకమ్ = ఇతరములగు సంజ్ఞలు 
పూర్వముగా కలదియో, అనగా సం|పదానము మున్నగు సంజ్ఞలు (పాప్తించుచుండగా వానికి 
అపవాదముగా విదింపబడిన కర్మత్వము. 

ఉదా: _కూరమభి[కుధ్యతి ((కూరుని మిక్కిలి కోపగించుచున్నాడు) ఇచట 

కుధధాత్వర్థయోగమున. క్రూరునకు “(కుధ్యదుహేర్వా౭సూయార్జానా యం[పతికోపః” 
(1-4-87) అను సూతముచే సం|ప్రదాన సంజ్ఞ కలుగుచున్నది. కాగా చతుర్ధీ విభక్తి [పవ 
_ర్రింపవలెను. కాని ఆ సం|పదాన సంజ్ఞకు అపవాదముగా “కుధ|దుహోరుపసృష్టయోః 
కర్మ" (1-4-88) అను సూతముచే (ఉపసర్గతో కూడిన [కుధ, [దుహధాతువుల సంబంధ 
మున ఎవనిని కోపగించునో వానికి కర్మసంజ్ఞ కలుగును) కర్మసంజ్ఞ విధింపబడి నది. 

మరియు “దివ కర్మచ” (1-4-48) అను సూతముణే దివు (కీడ) ధాత్వర్థమున 
సాధకత మమునకు కర్మసంజ్ఞ, చ శబ్బముచే కరణసంజ్ఞయు కలుగును. 

అక్షైఃదీవ్యతి (పాచికలతో ఆడుచున్నా డు' అక్షాన్ దీవ్యతి, ఇదియు ఈ పభేదము 
నకు ఉదాహరణము కానోపును. 146 

అవతారిరో — “కర్తురీప్పితతమం కర్మ" అను స్యూత్రముచే లశ్నీతమగు కర్మ 

మూడు విధములుగా నున్నదని చెప్పబడినది ఆ మూడింటికి లౌకిక (పతీతినిబట్టి లక్షణములు 
1 కోకముచే చెప్పుచు ముందుగ నిర్వ ర్తమునకు లక్షణమును జూపుచున్నాడు. 
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48] 
శో సతీ వాఒవిద్యమానా వౌ (పకృతిః పరిణామినీ ! 

యస్య నాాశీయతే, తస్య నిర్వ ర్యత్వం (ప్రచక్షతే il శ 

యస్య = ఏ వస్తువునకు అనగా కర్మకు, సతీ + వా = ఉన్నటువంటి, పరిణామిని = 

పరిణామమును చెందునట్టి, పకృతి: = (పధాన కారణము, నగ ఆ|శీయళతే = ఆ|శయింప 

బడదో, వా = కాక, అవిద్యమానా = | పకృతి లేకయే యుండునో, తస్య = దానికి అనగా 

ఆ రెండు విధములగు కర్మత్వమునకు, నిర్వర్యమ్ నూ నిర్వ ర్త్యకర్మత్వమ ను, [ప్రచక్షతే = 

(కర్మతక్త్యవేత్తలు) చెప్పుచున్నారు. 

. తాళ్ళర్యుయు ఘటంకరోతి (కడవను తయారుచేయచున్నాడు) మున్నగు 

చోటులయందు ఘటాదులు కర్మ లగుచున్నవి. ఇచట ఘటమునకు (పధానకార ణము మన్ను 

కలదు. కాని మట్టిని వివకింపనిచో, ఘటాదులు నిర్వ రృకర్మలగుచున్నవి. 

సంయోగం కరోతి (సంయోగమును చేయుచున్నాడు) మున్నగు చోటులందు 

సంయోగాదులకు (పథాన కారణము లేదు. అట్టి కర్మలుకూడ నిర్వర్త్యకర్మలె యగును. 

మృత్తు కారణము, ఘటము కార్యము, ఈ రెంటికి అభేదవివక్ష చేయనిచో ఘటాది 

కము నిర్వర్త్యము. సంయోగాదులకు కారణము లేనందున నవియు నిర్వ ర్యములె. nT 

అవతారిక. లోక వ్యవహారమును బట్టియే వికార్యకర్యకు లక్షణము చెప్పు 

చున్నాడు. 

శ్లో! (పకృశేస్సు వివక్షొయాం వికార్యమ్ | 
యా అం 

ప్రకృతేః = కారణమునకు, వివజాయాం + తు = వివక్ష చేసినచో, _ వికార్యమ్ = వికార్య 

కర్మనుగా, (|పచక్షతే) చెప్పుచున్నారు. 

మృదం ఘటం కరోతి (శుట్టిని ఘటముగా చేయుచున్నాడు) కడవకు కారణమగు 

మట్టిని గూడ వివకించిన, ఘటాదికము వికార్యమగును. 

కాగా |పకృ్ళతిని వివక్షింపనిచో ఘటము మున్నగునవి నిర్వర్త్య కర్మలుగాను, 

(వకృతిని వివక్షించినచో అవియే వికార్యకర్మలుగాను లోకదృష్టి ననుసరించి చూపబడు 

చున్నవి. సంయోగాదులు ఎల్లపుడు నిర్వ ర్త్యములే. 

అవతారిక 1 కోకముబే లౌకిక వ్యుత్ప త్తినిబట్టి, నిర్వ ర్యవికార్య కర్మలకు 

లక్షణములను జూపి, ఇపుడు శాస్త్ర వ్యవహారమును ఆశ్రయించి వానికే లక్షణములను చెప్పు 

చున్నాడు. 

శో e000 000 కై శ్చిదన్యథా | 

నిర్వర్త్యం చ వికార్యం చ కర్మశాస్తై (ప్రదర్శితమ్ ॥ 48 
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క్రైశ్చిత్ = కొందరిచే, అన్యథా = మరియొక విధముగా, అనగా కారణముయొక్క వివక్షతో 
అవివక్షతోను నిమి త్రము లేకయే, శా స్తై = శాస్త్రమార్గమున, నిర్వ రం ₹ చ = నిర్యర్త్యము, 
వికార్యం + చ = వికార్యము అగు, కర్మ = కర్మ లక్షణము, |పదర్శితమ్ = చూపబడినది. 

కాక, శాస్త్రే = శాస్త్రమార్గమున, కై శ్చిత్ = కొందరిచే, నిర్వ ర్త్య = వికార్య 
కర్మలు, అన్యథా = మరియొక విధముగా, [పదర్శితమ్ = (పదర్శింపబడినది. 

రెంటికి తాత్పర్యము సమానమే. 481 

అవతారిక. కాస్రానుసారముగా నిర్ణ ర్య వికార్యములకు లక్షణములను జూపు 
చున్నాడు. 

ల్లో॥ యదసజ్ఞాయశే సద్వా జన్మనా య్మత్రకాళశే | 
తన్నిర్వ_ర్హ్వ్యం, వికార్యం తు 'ద్వేధా కర్మ వ్యవస్టితమ్ Il 49 

ఎనరోణము.__ కారణమువలన కార్యము కలుగుటలో శా స్త్రకారులలో అభి పాయభేదము 
కలదు. 1. ఇంతకుమునుపు అనగా కారణ వ్యాపారమునకు ముందుగా లేనియట్టి కార్యము 
కారణ వ్యాపారమువలన జసియించుచున్న ది. దారములవలన వస్త్రము, మట్టివలన కడవ 
పుట్టుచున్న వి. కారణావస్థలో వస్త్రము మున్నగునవి లేవు. అవి ఇపుడు జసియించుచున్న వి. 
దీనిని అసత్కార్య వాదమందురు. అనగా అసత్ = ఇంతకుముందు లేని, కార్యము కలుగు 
చున్నది. ఈ పక్షమును తార్కికులు విశ్వసింతురు. 2. కార్యము కారణావస్థలో సూక్ష్మ 
రూపమున ఉన్నది. ఆంతియేకాని నూతనముగా కార్యము జనియింపలేదు. దీనిని సత్కార్య 
వాద మందురు. దినిని సాంఖ్యులు నమ్మినారు. ఈ రెండువాదముల నాశ్రయించి ఇచట 
నిర్వ ర్యకర్మ చూపబడినది, 

[వతివదార్థము___ A. యత్ = ఏది, అసత్ = లేనిదే, అనగా కారణవ్యాపా 
రమునకు ముందుగా లేనిదే, జాయతే = జనియించుచున్నదో, ఇది అసత్కార్యవాదులగు 
నైయాయికుల మతము నాాశయించి చెప్పబడినది. 

సత్ ఛ- వా = ఉన్న దేయగు, అనగా కారణవ్యాపారమునకు పూర్వముగూడ 
సూక్ష్మరూపమున కార ణములయందున్నట్టి, యత్ = ఏది, జన్మనా = జన్మచే, [పకా 
శలే = (పకాశించుచున్నదో, ఇది సత్కార్యవాదులగు సాంఖ్యు లమతము నాశ్రయించి చెప్ప 
బడినది. 

భావము. 

తాత్త్స్రర్యంయ___ ఘటం కరోతి (కడవను తయారుచేయచున్నాడు) లేనికడవ 
నునకు (కొత్తగా జనియించుచున్నట్టు కానవచ్చుచున్న ది. కాపిలమతము చొప్పున కారణరూప్ల 
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మున ఉన్న కడవయే మనకు ఈ రూపమున గోచరించుచున్న దని మనము భావించుచున్నాము. 
ఇటే కుండలం కరోతి మున్నగునవి ఉదాహరణములు కాగి లవు. 

B. వికార్యం కర్మ శాతు = వికార్యక ర్మ, ద్వేధా = రెండు విధములుగా, వ్యవస్థితమ్ = 

నిశ్చిత మైయున్నది. ॥ 4911 

అవతారిక___ వికార్యకర్మ రండు విధములుగా నిశ్చితమెయున్న దని చెప్పబడి 

నది. దానినే వివరించుచున్నాడు. 

శో (ప్రకృత్యుచ్చేదసంభూతం కిజ్చీత్కా షాది భస్మవత్ | 

కిళ్చిద్ గుణా_న్హరోత్సత్వార సువర్ణాది వికారవత్ ॥ 50 

1. (పకృత్యుచ్చేద సంభూతమ్ = స్వరూపము యొక్క నాశనమును పొందిన కర్మ, 

కిఖ్బిత్ = ఒక విధమైనది, అనగా సంపూర్ణమగు స్వరూపమును గోల్పోయినది ఒక విధ 

మగు వికార్యకర్మ. భూ (సత్తాయామ్) అను ధాతువుకంటె సంభూత శబ్దము నిష్పన్నము 

కాదు. మరి భూ (పాప్తొ) అను “చురాది' ధాతువుకంటె ణిచ్ |పత్యయము (పవర్షించిన 
పక్షమున కర్తర్ధము నక్ష |ప్రత్యయముచేయగా నిష్పన్నమాయెను. దీనికి ఉదాహరణము : 
కాష్టాది = కట్ట మున్నగునది. కాష్టం భస్మకరోతి (కజ్జను భస్మము చేయుచున్నాడు) ఇచట 
కాష్టము సంపూర్ణముగా నశించినది. కాబట్టి ఇది వికార్యకర్మ. వికార్యమ్ కా వికారమునకు 

ఆర్ష మైనది. నికారము భస్మము. దానికి ఆర్హ్యము కాష్టము. 'కాష్టాది” అను దానికి విశేషణము- 

భస్మవత్ = భస్మరూపము కలది, అనగా భస్మరూపమును ధరియించినది అని యర్థము. 

'భస్మవత్' అనునది మత్యర్థీయాంతము. భస్మ అస్యా స్తీతి _ భస్మవత్, వతి పత్యయాంతము 

కానోపదు. ఈ విశేషణమువలన కాష్టం గృష్హోతి (కజ్జను పట్టుకొనుచున్నాడు) మున్నగు 

[ప్రయోగములలో కాష్టము వికార్యకర్మ కానేరదు. 

ఏ. కిజ్బోత్ = మరియొక విధమైనది, గుణా నరోత్పత్యా = (|దవ్యము నశింపక) 

[దవ్యమునందు మరియొక ఆకారము యొక. పుట్టుక చే కలిగినది. ఇచట గుణశ బ్దము 

అవయవసన్ని వేశమును బోధించును. ఉదాహరణము జూపుచున్నాడు. సువర్ణాదిణబంగారము 

మున్నగునది. దానికి విశేషణము. వికారవత్ = వికారము కలది. సువర్ణం కుణ్ణలంకరోతి 

(బంగారమును కుండలము చేయుచున్నాడు) ఇచట బంగారము వికార్యకర్మ, బంగారము 

నశింపకియే కుండలాకారమున మార్పు చెందినది. వికారవత్ ఇది మతుబంతము, 

కాగా కాష్టం భస్మకరోతి అనుచోట కాష్టము స్వరూపమును విడనాడినది. అది 

ఒక విధమగు వికార్య కర్మ. సువర్ణం కుజ్బలం కరోతి. ఇచట సువర్ణము స్వరూపమును 

బోగొట్టుకొనకయే కుండల రూపమును ధరియించినది. ఇది రెండవ వికార్య కర్మ. భస్మ 

కుండలములు నిర్వర్త్య కర్మలే. 150॥ 
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అవతారిక. పె రీతిని నెర్వ 1. వకార్గుక ర్మలకు లక్షణములు దెలిపి ఇపుడు 

[పొప్యకర్మకు లక్షణము చూపుచున్నాడు. 

శ్లో॥ (క్రియాకృతవిశేషాణాం సిద్ధిర్యత్ర న గమ్యతే | 

దర్శనాదనుమానాద్వా త(త్పాప్యమితి కథ్యతే 11 51 

యత = ఏక ర్మయందు, కియాకృతవి శేషాణామ్ = క ర్తయందున్న వ్యాపారములచే జని 

యించిన విశేషముల యొక్క, సిద్ధిః = సిద్ధి అనగా రూపపరివ ర్రనము, దర్శనాత్ = (ప్రత్య 

క్షము వలన, అనుమానాత్ + వా = అనుమాన [ప్రమాణమువలనగాని, న- గమ్యతే = 

జ్ఞాతము కాదో, తత్ = అట్టి కర, (పాష్యమ్ + ఇతి = [పాహ్యమని, కథ్యత = (పెద్దలచే) 

చెప్పబడుచున్న ది 
వ 

తాతల్ఫ్ర్భం ము___ నిర్ణ ర్త్యమున స్వరూపమును బొందుటయే మనకు (ప్రత్యక్ష 

ముగా తెలియబడుచున్న విశేషము. ఉదా : కాష్టంభిన త్తి (కట్టను చీల్చుచున్నాడు) భేదన 
[కియ వలన కజ్బయందు చీలిక అను విశేషము (ప్రత్యక్ష సిద్ధము. తణ్జులంపచతి _బియ్య 

మును ఉడికించుచున్నాడు) పాక క్రియవలన బియ్యము మెత్తగ నగుచున్నది. మెత్తపడుటయే 

విశేషము అరి వికార క ర్మయందు (కాష్టం భస్మకరోతి తి) రూపము మారిపోవుట (పత్యక్ష 

సిదము. 
ధ్ 

లి 

b= 

సుఖము అనుమితమగును. అక్ష దుఃఖము కూడ ముఖమాలిన్యముచే ననుమితము కాగలదు. 

(పుత్రః సుఖంకరోతి) ఒకనికి సుఖము కలిగిన, ఆయన ముఖ వికాసమును బట్టి 

పె రీకిని (పత్యక్షముగాగాని అనుమా నమువలనగాని ఏ కర్మయందు మార్పు 

జ్ఞాతము కానేరదో, ఆది |పాప్యకర్మ యనబడును. ఉదా : ఆదిత్యం పశ్యతి (సూర్యుని 

చూచుచున్నాడు). మనము సూర్యుని చూచుటచే సూర్యునియందు ఎవ్విధమగు విశేషము 
కలుగలేదు. కలుగదు. [గామం “చ్చతి ((గామముగూర్చి వెళ్ళుచున్నాడు) గమన |కియవలన 

(గ్రామమునకు ఎవ్విధమగు పరిణామము కానరాదు. ఘటం జానాతి (కడవను తెలిసికొను 

చున్నా డు) ఇదియు అట్టి 5 దే. 

పె రీతిని జ్ఞాన = గమన - దర్శనాది | కియలవలన ఘట = (గామ -_ సూర్యుల 

యందు విశేషము జ్ఞాతమ కానందున అవి పావ్యకర్మలనబడు చున్నవి. 

జ్ఞానాది [క్రియలకు విషయములగులంజేసి ఘటందులకు కర్మసంజ్ఞ (పవర్తింప 

గలదు. 1511 

అవతారివో___ (పాష్యకర్మను అంగీకరింపనక గర లేదు. ఎల్లకర్మ లయందు 

కియావిశేషము కావవచ్చుచునే యున్న ది అని కొండరు భావించుచున్నారు, వారి యధి| పాయ 

మును జూపుచున్నాడు. 

EE 
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శో॥ విశేషలాభః సర్వ (త విద్యతే దర్శనాదిభిః । 
aa) 

కేషాజ్బి_త్తదభివ్య క్రి సిద్ది రృష్టివిషాదిషు ॥ ర్ి 

కేషాజ్బీత్ = కొందరి (మతమును, సర్వత = ఎల్లచోటు లందు అనగా ఎల్ల కర్మలయందు, 

దర్శనాదిఖిః = దర్శనము, గమనము, జ్ఞానము మున్న గువానిచే, విశేషలాభః = [కియవలన 

కలిగెడి వికారమును పొందుట, విద్యతే = ఉన్నది, (పతికర్మయందు వికారము కలుగుచునే 

యున్నది, కాని కొన్ని చోటులందు ఆతిసూక్ష్మతచే గోచరింపకపోవ వచ్చును. 

లక్ష్యమును జూపుచున్నాడు. దృష్టి విపాదిషు = న్యెతమునందు విషముకల 

పాములు మున్న గువానియందు, తదభివ్య క్రిః = దానియొక్క స ష్టత అనగా దర్శనమువలన 

[కియావి శే శషము కలుగుట స ఎష్టము. కారికలో “ఆది” పదముచే అ సా-ంతము (సూదంటు 

రాయి) మున్నగునవి 'గహింపబడును. 

తాత్త్రర్భ్యం ము. కొన్ని పాములకంటిలో అత్యుత్మటమగు విషముండును. అట్టి 

పాములు చూచిన గడ్డిలతలు మండును. అది ఎల్టరకును తెల్లమే. అరే అయస్కాంతము 

యొక. సన్నిధానమున ఇనుము మున్నగునవి చలించును. 

కాబట్టి (పతిపదార్థమునకు దర్శనాది (కియలచే విశేషము కలుగుటచే (పాప్య 

కర్మ లేనేలేదు. ఇది కొందరి యభిిపాయము. 

మ దృష్టి విషాడిమ దృష్టా (కంటియందు) విషంయేషాం- తే దృష్టివిషాః = సర్ప 

మనుష్యులలో గూడ కొందరు చూచిన అన్నము హితము కాకుండుట, నిదురపట్టుక 

పోవుట, కృశించుట అనే వికారములు కలుగును. దానినే ఈనాడు కూడ దృష్టిదోషముగా 

భావించుచున్నారు. 

ఎరేవము___ ఈ కారికను భ రృహరి తన గి సిద్ధాంతముగా జూపక పరమతముగా 

జూపెను. కనుకనే '*కేషాజ్చిత్' అని భర్తృహరి పలికెను. ఏదో ఒక చోటున విశేష 

మున్నంత మా(తాన సర్వత ఉన్నదనుటయు 'సౌసగదు. 

మరియు పాముల దృష్టియందు విషమున్నది. అపుడు తృణాదులయందు వికా 

రము విషము యొక్క తేజస్సంయోగము వలన కలుగుచున్నది. కేవలము పాము చూచుట 

వలన కాదు. 

కాబట్టి నిర్వ _ర్హ్యవికార్యకర్మలకంచె వేరుగ |పాష్యకర్మ ఉన్నదనియే భ ర్భృహరి 

సిద్ధాంతము. 1521 

అవతారిక... [పాహ్యకర్మయందు [కియాకృత విశేషమే లేనిచో నది [కియా 

సిద్ధికి సహకరింప నందున సాధనమే కాకపోయెడిని. అట్టితరి అది కర్మయే కానేరదు అను 

_పళ్నకు సమాధానము చెప్పుచున్నాడు. 
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[53 
లో ఆభాసోపగ మో వ్య క్రిః సోఢత్వమితి కర్మణః | 

విశేషాః (బై ప్యమాణస్య (కియా సిద్ద వ్యవస్థితాః 1 గ్ర 

1. ఆభాసోపగమః = కంటికి క నబడుటకు యోగ్యమగు దెశమును పొందుట అనగా దూర 

మున ఉండక దగ్గరగా నుండుట, 2. వ్య క్తిః = స్పష్టత ఆనగా మంచు మున్నగు ఆవరణ 

(ద్రవ్యములు లేక దవ్యము గోచరించుట, ౨. సోఢత్వమ్ = కనబడుటకు అర్హత, పిశా 

చము దగ్గరగా నున్నను, ఆవరణ లేకున్నను అస్మదాదులకు కానరాదు. అట్టుకాక దర్శనము 

నకు అర్హత యుండవలెను. ఇతి = అనెడి, విశేషాః = విశేషములు, (పాహ్యమాణస్య - 

కర్మణః ఆ |[పాప్యకి ర్మకు, క్రియాసిద్దౌ = దర్శనము మున్నగు [కియ నిష్పన్నమగుటలో, 

వ్యవస్థితాః = కారణములుగా నున్నవి, 

తాళ్ళర్భంయు... ఘటం పశ్యతి (కడవను చూచుచున్నాడు) ఇచట ఘటము 

(ప్రాహ్యకర్మ. దర్శనకియ వలన కడవకు పరిణామము కలుగదు. 5, 6 గజముల దూరమున 

ఉన్ననాడే కడవ కంటికి కనబడును. అతిదూరమగుచో కానరాదు. దగరగానున్నను మంచు 

గాని, గోడగాని అడ్డముగానున్నను కానరాదు. మరియు పిశాచము దగ్గరగానున్నను అడ్డు 
లేకున్నను మనకు కానరాదు. అందుచే దగ్గరగానుండుట, వ్యవధానములేక ఘటాదులు వ్యక్త 
మగుట, చూచుటకు అర్హమగు రూపముండుట, మున్నగునవి దర్శన కారణములు కాగలవు. 
అట్టి అవకాశమును కలిగియుండుటయే ఘటాదులు దర్శన కియలో సాధనభావమును 

టెొందుట. 

నిర్వ ర్త్య వికార్యక ర్మలయందువలె వస్తువునకు రూపపరిణామాదులు ఇచట అపే 
తేతములు కావు. 

ఇర్హై గ్రామం గచ్చతి, మాతరం స్మరతి మున్నగు లక్ష్యములలో గూడ [గామా 
దులు [పాపష్యకర్మలు. అవి దర్శన కియకువలె గమనాది [కియలకు గూడ కారణములు 
కాగలవు. PE 

అవతారిక-___. ఇంతవరకు కర్మలక్షణమును, దాని విభాగమును చూపబడినది. 

20 వ కారికలో (గుణ|కియాయాం కర్తారః) అప్రధాన [కియలో కర్తగానున్నవి 
(ప్రధాన [కియలో కర్మలుకాగలవని చెప్పబడినది. కాని కర్త కర్మగానుండుట యెట్టు ? అను 

సంశయమును పోగొట్టుచు కర్మ జక ర్హృ|ప| క్రియకు మార్గమును జూపుచున్నాడు. 

శో నిర్వర్హా్యదిషు తత్పూర్వమనుభూయ స్వత న్రతామ్ | 

కరన రాకాం వ్యాపారే కర్మ సంపద్యతే తతః ॥ 54 5 ౦ 

శచై(త్రఃవచతి తడ్జులమ్, ఇచట తండులము కర్మగానున్నది. చై__శాదుల వ్యాపారము 
ధాత్వర్థముగా వివక్షచేయక తండులమునందున్న వ్యాపారమే ధాతువాచ్యముగా వివక్ష చేసిన 
తండుల మే కర్త యగును, అపుడు ధాతువు అకర్షకమగును, కాని కర్మల కారము యొక్క 

రూపము కాన్పించును, పచ్యాతే తర్జులః, తండులము ఉడుకుచున్నది అని యర్థము, 

I CT కందకు ఎన తనుళయనాతలామ 
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వ్5్ 
నిర్వర్త్యాదిషు = నిర్వ ర్త్యము, వికార్యము, పాహ్యము అనెడి, తత్ = ఆ కర్మ, ఇచట నిర్ణ 

ర్యాదిషు అను పదమున స_ఫమీ విభక్తి |ప్రాతిపదికార్థమున కలిగినది. అందుచే కర్మకు 
అనగా తత్, అను దానికి సమానాధికరణ విశషణమాయెను, పూర్వమ్ = ముందుగా అనగా 

నిర్భృ తి, వికారము యోగ్యదేశమున ఉండుట అను కియలయందు, స్యతన్రతామ = కర్తృ 

త్యమును, అనుభూయ = అనుభవించి, తతః = తరువాత, కర్తన్నరాణామ్ = చై తుడు 

మున్నగు కర్తలయొక్క-, వ్యాపారే = వ్యాపారమున, కర్మ = కర్మసంజ్ఞ కలది, సంపద్యతే 

= కాగలదు. 

లాత్సృర్భ్యము.-- ఘటంకరోతి, ఇచట కడవ నిర్వర్త్య కర్మ. కడవ తయారగు 
చున్నది. ఇది ప్రథమావస్థ. చై[తుడు తయారుచేయచున్నాడు. ఇది రెండవ యవస్థ. మొదటి 
యవస్థలో కడవ స్వతంత్రము. కనుక ఆది కర్త యగును. ఇచట చై (తుని వ్యాపారము 
(పరణ, అనగా తయారుచేయుట వివకింపగా చెతుడు కర్త కాగలడు. ఈ రెండవ యవస్థలో 

కడవ కర్మ కాగలదు. (1) తండులః నిర్యర్తతే, (2) తణ్జులం కరోతి. 

ఇర్లు కాష్టంభస్మకరోతి. ఇచట కాన్టము వికార్యకర్మ. ఇచట కజ్ఞ వికారమును 

టౌందుచున్న దని (పథమావస్థ, కణ్ణను వికారమును బొందించుచున్నాడు. ఇది రెండవ 

యవస్థ. (1) కాష్టంవికురుతే, (2) కాష్టం భస్కకరోతి. 

ఇను ఘటం పశ్యతి. ఇచట ఘటము [పాపష్యకర్మ, కడవ కంటికి కనబడుటకు 

యోగ్యమగు దెశమున ఉన్నది. ఇది _ప్రథమావస్థ. అట్టిదానిని సాఇాత్క్యారముగా జేసికొను 

చున్నాడు. ఇది రెండవ యవస్థ. 

భృత్యులు స్యతం|తులే, రాజుగారి దగ్గర వారు అస్వతంతులే. అట నిర్వృత్తి, 

వికారము, ఆఖాసోపగమము అనగా కనబడుటకు యోగ్యమగు స్థలమున ఉండుట అనునవి 

అ|పధాన [కియలు. వీనిలో ఘటాదులు క ర్తలు. తరువాత చై |తాది వ్యాపారము వివక్షించిన 

అదియే [పథాన వ్యాపారము. అచట ఘటాదులు కర్మలు కాగలవు. ॥54॥ 

అవతారిక ముందు కర్తగానున్నది తరువాత కర్మయగును. ఆట్టితరి ఆ కర్మ 
మరల కర్త యెట్టు కాగలదు. అట్టుకాకున్న “కర్మ కర్త' అను వ్యవహారము ఉపపన్నము 
కాజాలదు. కాని ఆ వ్యవహారము శాస్త్రసమ్మతము అను [పశ్నకు సమాధానము చెప్పు 

చున్నాడు. రం 

లో త ద్వ్యాపార వివేకేఒపి స్వవ్యాపారే వ్యవస్థితమ్ | 

కర్మాపదిష్టాన్' లభతే క్వచి చృ్చాసా(శయాన్విధీన్ || ర్ 

తద్వా్యపారవివేకే._ పి = క ర్తయొక్క- వ్యాపారమును వేరుచేసినను, స్వవ్యాపారే = తన 
వ్యాపారమున అనగా అ పధాన వ్యాపారమున, వ్యవస్థితమ్ = ఉన్నటువంటి, తండులాది 

కము, కర్మాపదిషాన్ = కర్మార్థమున విధింపబడినట్టియు, శాస్తా శితాన్ = సూ[తము మూల 
లట థి యట 4 
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[56 ముగా గల అనగా కర్మ వత్కర్మణాతుల్య [కియః” (8-1-87) అను సూ తముచే 
లభించిన, విడిన్ = ఆత్మన పదము మున్నగు “కార్యములను, క్వచిత్ = = కొన్ని స్థలములలో 
అనగా కర్ముస్థ |కియలుకల ధాతువులను [ప్రయోగించినపుడు, లభతే = పొందుచున్నది, 
అనగా క ర్తగానున్నను కర్మ నిమి త్రకమగు కార్యములను పొందుచున్నది. 

తాళ్ఫర్య మ తణ్జులః విక్టిద్భతే, తండులము మెత్తపడుచున్నది. ఇచట 
తండులము కర్ర. తరువాత చె|[తుని (పేషణ అనగా తయారుచేయుటకు అనుకూలమగు 
వ్యాపారము వివక్షచేయగా చె వై తుడు కర్త కాగలడు. అపుడు తండులము క ర్మయగుచున్నది 
రల వైైతుని వ్వా శ్రపారమును వివక్షింపనిచో మరల తండులము కర్త కాగలదు. ఇట్టు 

వివక్షచేయుటకు | [ప్రయోజనము కలదు. గిన్నె చాల చులకనగా నుండుటచే వంటకము అనా 
యాసముగా సిద్ధించుచున్నది అను భావము వ్యక్తమగును. చై చై(తుని వ్యాపారము లేకున్న ను 
నిమి త్రమా|తమున ఆయన ఉన్నచో పాకము సిష్పన్న మగుచున్న ది, కాగా 'కియాసొకర్యము 
వ్యక్తమగును. ఈ స్థితిలో తండులము క ర్రగానున్నను క కర్మ [పత 
కలిగెడి కార్యములను పొందును. తిజంతరూపము కర్కలకారము 

(యము పవర్తించునపుడు 
డ్రి 

వత భాసించును. అర్థము 
బో వయ tf sr 2 ఆ ల అక లో లో లో మా[తము కరయే పచ్వాత తల్జులః సయ వి, తండులము తనంతటతానే ఉడుకు 
రొ పా 4. A ఖీ ఖల జా అ ల చున్నది అని దాని యర్థము. దీనినే కర్మక రృ |పమాగమందురు. ఇట్టి ప్రయోగములు 

తెనుగుభాషలో గూడ చా ల కలవు. అన్నము ఉడుకుచున్నది, కట్టి బిద్దలగుచున్చడి, ఇల్లు 
క ల ల 

ధా, ఏ కర్మయందు |క్రియవలన విశేషము కాన్పించునో అట్టి కర్మ కర్తగా నున్నప్పుడే 
ఈ [ప/కియ జరుగును. అట్టి కర్మ నిర్వ ర్త్యము వికార్యము అగును. (పాప్యకర్మ కానేరదు. 
కనుక ఈ (పకియ (పవ ర్తి రింపదు. (ఆదిత్యం పశ్యతి, అని ఉదాహరణము )) ఈ యభి పాయముతో 
“క్వచిత్ ” అను పదము [ప్రయుక్త కమాయెను. ఇట్లు చై లై తుని వ్యాహరము నివవచేయక తండు 
లమునకు క రృత్వమును సంపాదించుట నివృ త్త పేషణ పక్షమని కాస్తమున వ లై 

అవతారిక చై|తుని వ్యాపారము (ఫేషణము. దానిని వివక్ష చేయనపుడు 
దాని మూలమున కలిగెడి కర్మత్వము శండులమునకు కలుగకపోవ వచ్చును, కాని తండు 

రల 

లమునకు క క_ర్భృత్వ మెట్టు? (పధానమగు దైైత వ్యాపారమునుబట్టి కదా తండులమునకు 
స్వీయ వ్యాపారము క లుగును ।; అను (పశ్నకు సమాధానము బెప్పుచున న్నాడు . 

టా 

నివ ర్తమానే కర్మత్వే నే నెక _రృృత్వేఒవతిష్షతే 11 56 

లో నివృ తపేషణం కర్మ స్వక్రియా వయవే స్థితమ్ 

నివృత్త | పేష ణమ = మరలిన | పేషణకల అనగా బై (తుడు చేసెడి (పేషణ లెనియట్టి, 
కర్మ = కర్శగా భావింపబడుచున్న తండులాదికము, స్య|క్రియావయవే = తన [క్రియయొక్క 
అవయవమునందు, ఆనగా అ|పధాన క్రీయయందు, ఆవస్థీతమ్ = ఉన్నదై, కర్మత్వె = 
కర్మసంజ్ఞ, నివర్తమానే == మరలగా, స్వే స్వీయమగు ఆనగా అ|పధాన కియవలన 
కలిగెడి, కర్తృ లై ఇ క ర్హృత్వ్యమున, అవతిష్టతే = ఉంటున్నది. 

|... 

సన్నాళ్లాక్త్తూన్హైల్లా 
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బ్ తాత్ఫర్శ్భంయు_ పాకము మున్నగు (క్రియలు సంపూర్ణముగా జరుగునట్టు చేయు 

టయే వై తుని వ్యాపారము. దానినే _పేషణమందురు. దా నిని పురస స్కరించుకొని తండులము 

కర్మ. కట్టలు కరణములు అగుచున్న వి. అట్ట (పేషణయును ధాతు వాచ్యముగా వివక్షచేయు 

నపుడు తండులము యొక్క వ్యాపారమే [పథాన ధాత్వర్థమగును. ఆ స్థితిలో తండులము 

కర్త కాగలదు. పాక|క్రియయందు కలిగెడి సొకర్యమును అపేక్షించి పై పక్రియ ఆశయింప 
బడు చున్నది. ॥56॥ 

అవతారిక___ చ్నైతుని వ్యాపారము వివక్షితము కాగా దానియందు తండుల 

వ్యాపారము గుణీభూతమగుచున్నది. ఈ స్థితిలో 'చె[తః తణులంపచతి' అను రీతిని 

పయోగముండును. ఇచట రెండు వ్యాపారములు భాసించుచున్నవి. ఈ [పయోగమున 

తండులము కర్మగా నున్నను, మరల బై తుని వాపారమును వివక్షింపనియడల తండులము 

కర్తగా నుండును. అనగా తండుల వ్యా ep లి గ్ర లై tx ఆ 
య 

క్ రు Y| ES ర్త ఆ ర్ లా EX గ్ Qe మ్ 

ఇచట ఒక సంశయము. ఒకే ధాతువువలన విలక్షణమగ అర్థద్యయము ఎట్టు 

భాసిందును? ఎచట ఒకే వ్యాపారము ధాతువాచ్యమో, ఎచట వ్యాపారద్యయము ధాతు 

వాచ్యమో ; అని యెట్లు గు _రింపనగును 2 కాబట్టి వ్యాపారము ధాతువునకు వాచ్యముకాక 

తిజ్ ౭ |పత్యయమునకు వాచ్యమగున. అని స్వీక కరించెడి జైమినియుల మతము చాల యుక్త 

ముగా కాస్పించుచున్నది. 

త 

పె సంశయమునకు సమాధానము చెప్పుచున్నాడు. 

క్షో॥ తాని ధాత్వ _న్దరాణ్యేవ పచి సిద్ద్యతివద్ విదుః | 

భేదేజపి తుల్యరూపత్వాత్ ఏకత్వపరికల్పనా || గ్ 

A. పచిసిద్ధ్యతివత్ = డుపచష్ (పాకీ), షిధు (నందాద్దౌ) అనుధాతువులువలె, తాని = 
వ్యాపారద్యయము వాచ్యముగాగల ధాతురూపములును ఒకే వ్యాపారము వాచ్యముగాగల 

ధాతురూపములను, ధాత్య న్తరాణి -- ఏవ = వేరువేరు ధాతువులను గానే, విదుః = కొందరు 

శాస్త్రజ్ఞులు గు రించుచున్నారు. 

వికి త్రిమా|త్రము వివక్షించి తణ్జులః పచ్యతే అనుచోట ధాత్యర్థము తెలుపునట్టి 

పచిధాతువు వేరు. ఆంతియేకాని ఒకే ధాతువునకు రెండు స్థలములలో రెండు ఆర్థములను 

చూపుట కాదు. ఎట్టనగా, పచధాతువు, షిధుధాతువు ఇంచుమించుగా ఏకార్థకములవలె భాసిం 
చును. 'సిధు' ధాతువు దివాదిగణమున పఠింపబడినది. దానికి విక్తిత్తి మాత్రము అర్థము. 
అచ్లై నను మనకు రెండు వేరువేరు ధాతువులని స్పష్టమే. అశ చె|తః పచతితజ్జులమ్, 

పచ్యతేతణ్లులః అను పయోగద్యయమున కాన్పించెడివి వేరువేరు ధాతువులే. ఒకే ధాతువునకు 

వేరువేరు అర్థములు చెప్పుట కాదు. 
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౨, అదైన ధాతుపాఠమున ఆ రెండు పచిధాతువులను వేరువేరుగా ఏల పఠింపలేదు ? అను 

(ప్రశ్నకు సమాధానము, 

భేదే + అపి = స్వతః ధాతువులకు భేదమున్నను, _ తుల్యరూపత్వాత్ = సమాన 
మగు వర్ణాను పూరి కలిగియుండుటవలన, ఏకత్వ పరికల్పనా = రెంటికి ఏకత్వము కల్పిత 

మగుచున్నది. రెంటికి రూపసామ్యముండుటచే రెంటికి ఆభేదమును ఆరోపించి. డుపచషీ 
(పాకే) అను రీతిని ధాతు పాఠమున చూపబడినది. ఒకేసారి ఉపదేశించిన ఫలభేదము లేదు 

కదా! అట్టుకాక రూప భేదమున్న చో రెండు మూడు పర్యాయములు ధాతు పాఠమున ఉపదే 

శింప బడును. ఉదా: శ (క్షయ) భ్యాదిగణము. క్షయతి, క్షి (నివాసగత్యోః) తుదాది 

గణము క్షియతి. 

పచిధాతువునకు విక్తిత్తి అను వ్యాపారము అర్థము. షిధు ధాతువునకు విక్టిత్తి 

మా్యతము అర్థము. 

అర్థభేదముచే శబ్దము భిన్నమనెడి కొందరి ఆచార్యుల మతము ఇచట చూప 
బడినది. ' HDT 

అవతారిక___ అట్టుకాక ఓకే శబ్దమునకు అనేకార్థములు కలుగునని కొందరి 

మతము, దానిని చూపుచున్నాడు. 

శో ఏక దిశే సమూహ చ వ్యాపారాణాం పచాదయః | 

స్వభావతః (ప్రవర్తనే తుల్యరూపసమన్వితాః ॥ 58 

తుల్యరూప సమన్వితాః = సమానమగు స్వభావముతో గూడిన, పచాదయః = పచి మున్నగు 
ధాతువులు, వ్యాపారాణామ్ = వ్యాపారములయొక్క-_, ఏకదేశే = అవయవ |క్రియయందును, 

సమూహ చ= అవయవములతో గూడిన [కియా సముదాయమునందును, స్యభావతః = 
స్వభావమువలన, |పవర్త న్తే = (పవర్తించుచున్నవి, 

అర్థభేదముచే శబ్దము మార్పు చెందదు. శబ్దము స్వభావమున అనేకార్థములను 

బోధింపగలదు. ఈ సిద్ధాంతము “ సకమాహు రనేకార్థం శబ్దమన్యె పరీక్షకాః” అను కారికచే 

ద్వితీయకాండమున చూపబడినది. 158) 

అవతారిక. ఇంతవరకు కర్మ కర్తృ |ప|క్రియ చూపబడినది. ఆ |పసంగమున 
“జేరశాయత్కంర్మణా చే తృకర్తా౭నాధ్యానే” (1-8-67) అను సూత్రముచే సాధింపబడిన 
ప్రయోగములు. “కర్మ వత్కర్మణా తుల్యకియః” (8-1-87) అను సూూతముచే సిద్ధించు 
చుండగా “శరణౌ”' అను స్నూతము వేరుగ ఆరంభింపనక్కర లేదు అను అంశమును 
ముచ్చటించుచున్నాడు. 

శ్లో॥ న్యగ్భావనా న్యగ్భవనం రుహౌ శుద్దే ప్రతీయతే | 

న్యగ్భావనా న్యగ్భవనం ణ్య_నే౬పి (పతిపద్యతే [1 59 

ఏది కర్మయో ణ్యంతావస్థలో అది కర్త కావలెను. 5. ఉత్కంఠా పూర్యకస 

సము దేశము 257 పదకొండము 
60] 

ల 

నివృ త్త పేషణాద్దాతోః ప్రాకృ తేరే ణీజుచ్యాతే 1 60 

లో అవస్థాం పజఖృమీమాహు రన తాం కర్మక_ర్తరి | 

బోనరణయు.. శేరణా (1-8-67) ఇత్యాది సూూతము ఆత్మనెపదమును వెధించుచున్నది. 

సూ (తార్ధము : 1. ణిజంతముకంపె ఆత్మ నేపదము [పవ రించును. 2. అణ్యంతావసలో కక ల థి 
ఏ [కియ భాసించినదో, ఆ కియయే ణ్యంతావస్థలో భాసింపవలెను. ౨. అణ్యంతావనలో 

కాకూడదు. 

కాగా ఈ సూ?తమును నాల్లు వాక రిములుగా విభజించి వ్యాఖ్యానింపవలను. 

1. ణీ, 2. అణా యత్క్మర్మణాచేత్, 8. సకరా, 4. అవాధ్యానే మూడు వాక; 
విధిబోధకములు, నాల్గవది నిషెధ వాక్యము. 

అణ్యంతావస్థ యనగా _పేరణార్థమున ణీచ్ [ప్రత్యయము చేయనిస్థితి. ఆ యవ 
స్థలో ఏ [క్రియ కాన్చించునో ఆ [కియయే, ణిజంతమున కాన్సింపవలెను. ఇదియొక నియమము. 

అణ్యంతావస్థలో ఏది కర్మయో, అది ణిజంతమున కర్త కావలెను, ఇది మరియొక 

నియమము, 

ణిజంతముకం చె ఆత్మనేపదము [పవ ర్రించును. ఇది ముఖ్యముగ పయోగమును 

చూపు సితి. 
ఛింం 

ఈ యవస్థ లను దాటిన తరువాత పయోగరూపము అందువాటులో నుండును. 

ఠః యవస్థలు [పాసాదమును అధీష్టించుటకు ఏర్పాటుచేయబడిన సోపానములవంటివి. అనగా 

మెట్ట వంటివి. 

లోకమున పసిద్ధమై (పయోగింవబడియున్న శ బరూపమునకు (ప్రక్రియా మార్గ 

మును వ్యాకరణము చూపును. అందుచే వ్యాకరణ శాస్తమునగల |ప;కియకు లోక ।పసిద 

రూపమును బోధించుటయే పయోజనము. 

మహాభాష్యక ర్త ఎన్నియో |ప క్రియా విశేషములను జూపెను. వానిని అన్నిటిని 
పరికీలించి భర్తృహరి అస్మదాదులకు సూ తవా ర్తిక భాష్యముల ఆశయమును తేటమాటలలో 

బోధించుచున్నాడు 

ఉదాహరణరూపమును జూచుటకై దానికి ముందుగా కల్పింపబడిన అవస్థలను 

ముందుగా తెలిసికొనవలసి యున్నది. 

1. ఆరోహ ని హ స్తినం హ స్తిపకాః, 

మావిటీళ్ళు ఏనుగును ఎక్కుటకు అనుగుణమగునట్టుగా దానిని వంగునట్టు చేయు" 
చున్నారు. దీనినే న్యగ్భావన అని యందురు న్యగ్భావనా- 

[17] 
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2. ఆరోహతి హస్తే 

ఏనుగు మావటీళ్ళు ఎక్కు టకు అనుగుణమగునట్లు వంగుచున్న ది, దీనిని -న్యగ్భ 

వనమ్-- అని యందురు. ఇచట మావటిళ్ళ యొక |! పయత్నము వివక్షి తము కాదు. అందుచే 

వె ళీ 

ఈ ధాతువు అకర్మకి మాయెను, దీనినే (పేరణ నివ ర్తించిన రూపమందురు. 

కీ ఆరోహయ ని హ సినం ప 

మరల మావటీళ్లు | పేరణాంశమును ధాత్యర్లముగా వివషింపగా ఈ | పయోగము 

సిద్దించును. దీనికి పథమావస్థలోనున్న అరమే చెప్పవలెను. మావటిళ్ళు ఏనుగును 

వంగునట్టు చేయుచున్నారు 

హ స్తిపకాః 

గ 

4. ఆరుహ్యతే హ స్తీ స్వయమేవ 
వీకుగు తనంతట తానే వంగు చున్నది. ఈ యవస్థ కర్మ, క ర్రవంటిది. 

పథమావస్థలో భాసించిన అర్థమే అనగా క్రియ, మూడవ యవస్థలో భాసించు 

చున్నది. అణ్యంతావస్థలి ోనున్న కర్మ జ్యంతావస్థలో కర్త యగుచున్నది. 

పె రీతిని నాలుగు అవస్థలు కలుగగా వీనిని ,సాధనముగా గైకొని అయిదవ 

వస్థలో ఈ సూ తముచే ఆత్మనే పదమును జూపవలతెను., ఇంచు మ్ల ణిజర్థము ను వివ 

ంపనందున ధాతువు అకర్మక మగును 

E 

క ue 

5. ఆరోహయతే హస్తీ 

ఏనుగు వంగుచున్నది. ఈ రూపము ఈ సూ తమునకు ఉదాహరణము. దానిని 

చూపుటకై 4 అవస్థలు కల్పితమగుచున్న వి, 

(ఎతివదార్జ మకుద్ద్ధొ = శుద్ధమగు అనగా ణిజర్థమగ గు 

మా[తమును టోధించెడి, రుహౌ=రుహధాతువు [ప్రయుక్త కముకాగా, అనగా ఆ 

హ స్తిపకాః ఆని పయోగింపగా న్యగ్భావ వనా = ఆధిష్టించుటకు యోగ్యమగున 
స స 

చేయుట, న్యగృవనక్ = (ఆరోవాతి హస్తి) మావిటీళ్ల (పస క్రిలేకయే ఏనుగు వంగుట, 

పతీయతే z= ది ంచుచు న్నది. 

ణ్య నే - అపి = ణిజంతరూపమున గూడ, న్యగ్భావనా = న్యగ్భావనము, న్యగ్భ 

వనమ్ = న్య ఫృవనమును, (పతిపద్య ౧తే = తెలియబడుచున్నది. 

_పేరణాంశమును వివక్ష చేయకయున్న ఆరోహతి 

_పేరణార్థమున ణిచె (పత్యయముచేయగా ఆ. ఆరోహయ న్లి హస్తిపకాః అను పయోగము లభిం 

చును. ఈ వాక్యము ఆరోహన్లి హ స్తినం హస్తిపకాః అను నాక్యముతో సమానార్థకము. 
ఆ వాక్యమున ణిజర్గ మగు (పేరణ వివకితము కానిచో ఆరోహతి హ 

సమానార్థకమగు వాక ము లభించును. 
జ 

హస్తీ అను |పయోగమున 

హస్సీ అను వాక్య ముతో 

ల పొపాదాకాహూలందాను నాం నాజాయచలన మాటు స; 

న. 

TE 

కర్మకర్తాది = కర్మ క ర్రయండు అనగా కర్మను కర్తగా వివక్షచేయనపుడు 

తామ్ = జ, అవసామ్ = అవస్థను, పజామీ = అముదవ అవ 

లు) పలుకుచున్నారు. 

పథ మావస్థకు మూడవ యవస్థకు అర్థసామ్యమును జూపుచున్నాడు. 

నివృత్త పేషణాత్ = విడువబడిన (పేషణ కల, ధాతోః = ధాతువుకంటె, 

పాకృతే = స్వాభావికమగు అనగా కద్ధ ధాతువుచే బోధింపబడెడి, అర్థ = అర్థమున, జిచ్ = 
ణిచ్ (ప్రత్యయము, ఉచ్యతే = [ప్రయోగింపబడుచున్న ది. 

ఆరోహ హన్తి హస్తినం హ సిపకాః 

ఇచట మావటీళ్ల శ్ల (పస క్తిని విడనాడిన ఆరోహతిహ స్తే అను |పయోగముండును, 

ఇచట ధాతువును నివ త్త పే బషణ అని యందురు. ఇట్టి ధాతువునకు _పేరణార్థమున ణిచే 

పత్యయమ ముచేరిన ఆరోవాయ రు న్లి హస్తినం హ స్తిపకాః అను పయాగము ఏర్పడును.॥ 59, 60॥ 

అవతారిక శుద్ధధాతువులకు ణిజంతధాతువులకు అర్థము సమానముగా 

నుండును అనుటలో దృష్టాంతము చూపుచున్నాడు. 

శో (బవీతి పచతేరర్గం సిద్ద్యతిర్న వినా ణీచమ్ ! 

సణ్య న్తః పచ తేరర్ధ (పకృతేర్వ్యవతిష్టతే i 61 

సిద్ధ్యతి = సిధుధాతువు (సిద్ధ్యతి), ణిచం + వినా = ణిచ్ పత్యయము లేనియెడల, పచతేః 
= పచధాతువుయొక్క-, అర్థమ్ = అర్ధమును, న -- |బవీతి = చెప్పనేరదు. 

సిధుధాతువునకు విక్తి త్రియే అర్థము. పచధాతువునకు వికి త్యనుకూల వ్యాపారము 
అర్థము. ఇచట రెండు సమానార్థక ములు కావు. 

కాని, ణ్యన్తః = ణిచ్ (ప్రత్యయము అంత మునగల, 

(ప్రకృతేః = (పకృతి భూతమగు, పచతేః = పచిధాతువు యొకు, 

వ్యవతిష్టతే = నిలిచియున్నది. 

సః = ఆ సిధుధాతువు, 

అర్థ = అర్థ మునందు, 

తాత్ఫర్భంము_ ణిజంతమగు సిధుధాతువు శుద్ధ మగు పచిధాతువుయొక అర్థ 
మును బోధింపగలదు. సిధుధాతువును కేవలముగా [పయోగించిన అది పచిధాతు సమానార్థ 
కము కాదు. సిధుధాతువునకు జిచ్ (ప్రత్యయము చేరగా *సాధయతి* అను రూపము ఏర్ప 
డును. ఆ ణిజంతము పచిధాతువుతో సమానార్థకము. సాధయతి = అన్నమును తయారు 
చేయుచున్నాడు. 1611 



ఇపుడు _పేరణను ఆరోపించుటచే అనగా _పేషణాంశము లేకున్నను ఆరోపించు 

టచే కర్మ కర్త కాగలదని చూపుచున్నాడు, 

ల్లో కేషాఖీ ద్రేవదత్తా దెః వ్యాపారో యః సకర్మశకే | 

స వినా 'దేవదత్తా దేః కటాదిషు వివక్ష్యతే ॥ 62 

కేషాజ్చత్ = కొందరి (మతమున), సకర్మకే = సకర్మక ధాత్వర్థ మున, దేవదత్తాదేః = 

దేవదత్తుడు మున్న గువాని యొక్క, యః = ఏ, వ్యాపారః = వ్యాపారమో అనగా _పేషణ 

రూపమగు వ్యాపార మో, సః= ఆ వ్యాపారము, దేవదత్తాదేః + వినా = దేవదత్తుడు మున్నగు 

వారు లేకున్నను, కటాదిషు = చాప మున్నగువానియందు, వివక్ష్యతే = వివక్షింపబడుచున్న ది. 

తాత్పర్యము. దెవదత్తః కటం కరోతి. (దేవదత్తుడు చాప తయారుచేయు 

చున్నాడు) ఇచట దేవదత్తుడు |పధాన కర్త, కిటము కర్మ. డెవదత్తుని వ్యాపారమువలన 

కటము నిష్పన్నమగుచున్నది ఇచట దేవదత్తుని వ్యాపారమును కటమునందు ఆరోపించుటచే 

కటము కర్త యగుచున్నది. ఈ రీతిగా కర్మయగు కటము క ర్తయగుచున్నది. దీనిని అధ్యా 

రోపిత పక్షమందురు. 55, 56 కారికలో నివృత్త పేషణ పక్షము నాశ్రయించి కర్మ కర్త 

యగునని చూపబడినది. 162 

అవతారిక. పై కారికయొక్క_ అర్థమును _ప్రకృతమున సమన్వయించుచున్నాడు. 

శో నివృ_్త సేషణం కర్మ స్వస్య కర్తుః (ప్రయోజకమ్ । 

(వ్రేషణాన్తరసంబన్నే ణ్య న్తేలేనాభిధీయతే ॥ 68 

నివృ త పేషణమ్=అవివక్షితమగు | పేషణకల అనగా దేవదత్తాది వ్యాపారమును విడనాడిన, 
కర్మ జ=కర్మ, కటము మున్నగునది, స్వస్య = స్వీయమగు, కర్తుః = ప్రయోజక కిర్తకు 
అనగా కటాదికమునకు, స్వతం[తతను వివక్షచేయగా తనకు కలిగెడి [పయోజక క ర్భృత్య 
మునకు, |ప్రయోజకమ్ = కారణమగుచున్నదై, | పేషణాన్తర సంబన్దే = దేవదత్తాదుల 
యొక్క పేషణతో సంబంధము కలుగగా అనగా వారియందున్న [పేషణాంశమును ఆరో 
పింపగా, ణ్యనే = ణిజంతమున, లేన = లకారముచే, అభిధీయతే = చెప్పబడుచున్నది. 

దేవద త్తః కటం కరోతి. ఇచట దెవదత్తుని వ్యాపారము (పెషణ. దానిని వివక్ష 

చేయక కటము స్యతం|తమని వివక్షచేసి, దేవదత్తుని (పేషణాంశమును కటమునందు ఆరో 
పింపగా అది కర్త యగుచున్నది. అట్టి కర్కగానున్న కర్తను ణ్యంతధాతువుకంటె కలిగెడి 

లకారము బోధించుచున్నది. ఉదా: కారయతే కటః స్వయమేవ, కటము అనగా చాప 
తనంతట తానే తయారు అగుచున్నది. ఇవి కర్మ కర్త యనబడుచున్నది. కాని యిచట 
“కర్మ వత్క్మర్మణాతుల్య |[కియఃి అను సూతము [పవ ర్తింపదు. 'జీరణొ యత్య్మర్మణౌచే 

త్సకర్తాణ నాధ్యానే' (1-8-67) అను సూత్రముచే ఆత్మనే పదము ప్రవర్తించినది. ॥68॥ 

ద పలల. చలల వతనానాయాయానటటనను. 

న. 

లలల ఎ. rT 
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ఆవతారిత___ 59వ కారిక నుంచి “శేరణా యత్యర్మణా చే తృకరా౭నాధ్యానే' 
ఆను సూత్రము యొక్క అర్థము విచారింపబడినది. 

మరల కర్మ కర్తృ |ప|కియగురించి ముచ్చటించుచున్నాడు. 

క్లో! సదృశాదిష యత్కర్మ కర్తృత్వం (పతిపద్యతే | 

ఆపత్త్యాపాదనే తత్ర విషయత్వం (పతి క్రియే ॥ 64 

బివరణయము_ తాదృశః (అట్టివాడు) సదృశ: (సమానమైనవాడు) మున్నగు |పయోగములు 

“త్యదాదిషు ద్భ కో౭ నాలోచనేకజ్బా” (8-2-60) అను సూూతముచే సిద్ధించుచున్నవి. త్యద్, 

తద్, మద్, మున్నగు పదములు ఉపపదముగా నుండగా కంటికి కనబడుట అను అర్థము 

కానపుడు దృక్ ధాతువునకు, కళ్ (ఆ) ప్రత్యయము, క్విన్ (సర్వలోపి) [ప్రత్యయము 

కలుగునని సూ|తార్భము. “కళ్ ప్రత్యయము చేరగా అజంతశబ్దము- తాదృశ, అనియు, 

కిన్ చేరగా _తాద్భకి _ హలంత శబ్దము ఏర్పడును. 

ఇచట ఈ రెండు కృ తృత్యయములు (పవర్హించుచున్నవి. వానికి కర్త అర్థము 

కావలెను. కాని అట్టుకాకున్నది. తాదృశః అను పదమునకు అట్టివాడు అని యర్థము. అంతియే 

కాని, వానిని చూచువాడు అని యర్థము కాదు. అందుచే కృ త్పత్యయార్థము సరియగునది 

కాదనియు, అచట ఇవార్థమున అనగా సదృశార్థమున ఇచట తద్ధిత [ప్రత్యయము చెప్పవలె 

ననియు *వార్తికకారుడు సిద్ధాంతమును _పబోధించెను. పాణిని సూ[తము సరిపడదని వార్తిక 
కారుని యాశయము. 

తరువాత భాష్యకారుడు వార్తికమతము బాగులేదు. సూూతము సరిగనున్నదని 

భావించెను. అచట కర్మ కర్త బోధింపబడుచున్నది కర్మ క ర్హృత్వాత్సిద్ధమ్- పె భాష్యమును 

వ్యాఖ్యానించుట కై ఈ కారిక [వాయబడినది. 

సదృుశాచిషు = సద్మళః, తాదృ శః మున్నగు [ప్రయోగములయందు, యత్ = 

ఏ, కర్మ క రృత్వమ్ = కర్మ క ర్భృత్యము, ప్రతిపద్యతే = చెప్పబడుచున్నదో, తత = 
అచట, విషయత్వం -” పతి = ఘటము మున్నగువాని విషయత్వము గురించి, ఆపత్యాపాద నే 

= 1. ఆపత్తి, ౨. ఆపాదనము అనెడి, కియే = రెండు వ్యాపారములు, (వాచ్యె) = 

దృశి ధాతువునకు వాచ్యములగు చున్నవి. 

తాత్సర్భం యు... ఘటం పశ్యతి మున్నగు చోటులందు దృశిధాతువునకు రెండు 

వ్యాపారములు వాచ్యముల.గా నున్నవి. 1. ఘటము ఇతరులకు గోచరించుటకు అనుకూలమగు 

పరిమితమగు రూపమును ధరియించుట, 2 అట్టి ఘటమును తన దృష్టీకి గోరింపచేసి 
కొనుట. మొదటి వ్యాపారము ఘటమునందున్నది, రెండవది చై (తాది నిష్టము. ఘట వాపా 

చి 

షి 64 వార్రికములు, 1, కృదర్థానువవ క్రీస్తు, 2, ఇవారైచ అయంతద్ధితః' త్యదాదిషు 
దృళా౭నాలోచనే కళ్ళు (3-2-60) న్యూతమున ఇవి కలవు. 
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[65 
రము చెత వ్యాపారమున ఆ పధానమై భాసించుచున్నది. చెత వ్యాపారము కూడ ధాత్వర్థ 

మగుచో చైైతుడు కర్త, ఘటము కర్మయు అగుచున్నవి. 

తరువాత చెత వ్యాపారము ధాతువాచ్యుము కాదని వివక్షింపగా ఘట వ్యాపారమే 

ధాతు వాచ్యమగును. అపుడు ఘటము కర్త కాగలదు. సూర్యరశ్మి అధికముగా నుండుటచే 
ఆవరణ వస్తువులు ఏమియు లేకపోవుటచే ఘటము అృపయత్నముగా కంటికి కనబడుచున్న 
దని (కియా సౌకర్యము లభించును. కాబట్టి కర్మ కర్త తాదృశాది పదములలో కృ|త్సత్య 
యమునకు అర్థము కాగ లదు. 116 4॥ 

ఆభతౌరిక. 64వ కారికలో చూపిన ఆర్థమునకు ఉపపత్తి లేదని చూపు 
చున్నాడు. లై 

జ్లా॥ కుతశ్చిదాహృత్య పదమేవం చ పరికల్పనే | 
కర్మిస్థ భావకత్వం స్యాద్దర్శనా ద్యభిధాయినామ్ ॥ 65 

కుతశ్చితమ్ = ఎచ్చటనుండియో పదమ్ = విషయ మాపద్యమానమ్, అను పదమును, 
ఆహృత్య = గ్రహించి, ఎవం = పె (ప్రకారము, పరికల్పనే “చ= దృశి ధాతువునకు 
వ్యాపార ద్యయమును వాచ్యముగా కల్పించినచో, దర్శనాద్యభిధాయినామ్ = దర్శనము, 
ఆసనము (ఉండుట) మున్నగు [కియలను బోధించెడి దృశ, ఆస్ మున్నగు ధాతువులకు, 
కర్మస్థ భావకత్యమ్ = కర్మస్థ భావకత్వము అనగా [కియవలన కర్మయందు విశేషము కలిగి 
యుండుట, స్వాత్ జ కలుగవలెను. కాని అది శాన వి దము, శి పభ కరన 

భావకములని స సిద్ధాంతమని భావము. ఎ రకం కో (ప్రకృతులు డక 

తాత్సర్భంము__ దృశిధాతువునకు రెండు వాక్టిపారములు వాచ్యములు కాగలవు. 
వానిలో ఘట ముయుక్ళ. వ్యాపారమే ధాత్వర్థ ముగా వివకించిన అది కర్త కాగలదని 
యంగీకరించిన, ఆ పద్ధతిలో కియవలన కర్మయందు విశేషము కలుగుటచే దృశి, ఆస్ 
మున్నగు ధాతువులు కూడ కర్మస్థ భావకములు కాగలవు. కాని అవి క రృభావకములు, 
అనగా [కియచే క ర్తయందే విశేషము కలిగియన్న వనెడి సిద్ధాంతము విరోధించును. కాబట్టి 
పె రీతిని సమన్వయము చేయరాదు. 165 

అవలౌొరొరో_ కర్మస్థ భావక ములు, క ర్హ్యస్థ భావకములు అని ధాతువులు రెండు 
విధములు. అందు కర్మస్థ భావకములకే క ర్యవద్భావము. క ర్హృస్థ భావకములకు కర్మవద్భా 
వము [పవర్తింపదు. దృశి [ప్రభృతులు క'ర్త్యస్థ భావకములు కనుక అచట కర్మవద్భావము 
(పవ ర్రింపదని చెప్పబడినది. కాని ఆ విభాగము ఎట్టు తెలియబడును ? అను (ప్రశ్నకు సమా 
ధానము చెప్పచున్నాడు. 

ల్లా॥ విశేషదర్శనం య్యత [క్రియా తత్ర వ్యవస్థితా | 
(కియా వ్యవన్థాత్వ న్యేషాం శబ్రెరేవ (పకల్నితా Il 66 
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గీ. యత = ఏ కర్మయందు, విశేషదర్శనమ్ = లిశేషార్థయు కాని ంచునో. తత = అచట 

[కియా = క్రియ, వ్యవస్థితా = నిలిచియున్నది. 

కియవలన ఏ కర్మయందు భేదము కాస్పించునో, అవి కర్మ స్థ భావకము. ఊదా: 

'కాష్టంఛిన త్రి కజ్జను చీల్చుచున్నాడు. ఛేదన |క్రియవలన కాష్టమునందు రూపము మారి 
యున్నది. కాన అది కర్మస్థభావకము. అచట “కర్శవద్భావము [పవ ర్తించును. ఛిద్యతే 
కాష్టం స్వయమేవ. ఘటం పశ్యతి. ఇచట దర్శన [కియవలన ఘటమునందు విశేషము 

కాన్పించుట లెదు. కాబట్టి ఇది క _ర్హృస్థభావకము. ఇచట కర్మవద్భావము కలుగదు. 

B. అన్యే షామ్ = మరికొందరి (మతమున), తు=మా[తము, శబైః + ఏవ = శబ్దముల 

చేతనే, [కియావ్యవస్థా = [కీయయొక్క వ్యవస్థ, (పకల్పితా = చూపబడుచున్నది. 

లోకమున శబ్దము పయోగింపగా [శోతలు దాని యర్థమును విశదముగా |గహిం 

తురు. వారి వ్యవహారము శబ్ధ మూలకము. అట్టి లోకవ్యవహారమునే శాస్త్రము బోధించు 
చున్నది. 

కాబట్టి శబ్రమువలననే ఇది కర్మస్థ భావకము. ఇది క _ర్హృస్థభావక ము అని తెలియ 

బడ గలదు. 1661 

అభోతారిక._ ఇంతవరకు “కర్తురీపితతమం కర్మ” (1-4-49) ఆను [ప్రథమ 

సూ తముచే గుర్తింపబడిన కర్మకు 1. నిర్వర్త్యము 2. వికార్యము లి. [పాష్యము అను 

మూడు భేదములను జూపి, దాని |పసంగమున మతభేదముచే కర్మ కర్తను వ్యాఖ్యానించి 

కర్మస్థ భావకత్వమును క ర్హృస్థ భావకత్వమును జూపెను, 

ప్రస్తుతము ఇతర సూ[తములచే గుర్తింపబడిన కర్మలను వ్యాఖ్యానించుచున్నా డు. 

అందు “అకథితంచ” (1-4-51) ఆను సూతమున కాత్యాయనుడు “కాలభావాధ్వగ న్తవ్యాః 

కర్మ సంజ్ఞా హ్యకర్శ్మణాం దేశశ్చ'"" అను వార్తికమును రచియించెను. అకర్మకధాతువులతో 
యోగ మున్నపుడు దేశము, కాలము, భావము, నడవతగిన మార్గము, కర్మ సంజ్ఞ కలవియగు 

నని వా ర్రికమునకు అర్థము, ఉదా : కురూన్ స్వపితి (కురుదేశ ములయందు నిదురించు 

చున్నాడు), మాసమ్ ఆస్తే (నెల రోజులు ఉంటున్నాడు), గోదోహమా స్తే (ఆవుపాలు పితుకు 

వరకు ఉంటున్నాడు), ఒక [కియవలన మరియొక [క్రియను గుర్రించుట భావమనబడును. 

కోశమా స్తే ((కోసు దూరమున ఉన్నది). 

కాని పై వార్తికము ఆరంభింపనక్కరలేదు. కర్తురీపితతమం కర్మ (1-4-49) 

అను సూ|త్రముచేత నే దేశాదులకు కర్మ సంజ్ఞ కలుగగలదు అని భాష్యకారుడు పలికెను. ఆ 

భాష్యమును వ్యాఖ్యానించుచున్నా డు. 

లో కాలభావాధ్య దేశానా మ_న్లర్భ్ఫూత (క్రియా న్తరై 8 | 

సర్ర్వైరకర్మ క్రై ర్యోగే కర్మత్వముసజాయతే ॥ 67 
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అన్తర్ఫూత (క్రియా న్హరైః = అంతర్గతముగా చేసికొనబడిన అనగా స్వార్థముగా జేసికొన 
బడిన వ్యాప్తి మున్నగు ఇతర [క్రియలు కలిగిన, సర్వైః = ఎల్ల, అకర్మకైః = అకర్మక 
ధాతువులతో, యోగే - సంబంధమున, కాలభావాధ్వదేశానామ్ = కొలమునకు, భావమునకు 
మార్గమునకు, శ మునకును, కర్మత్వమ్ = క ర్మసంజ్ఞ, ఉపజాయతే = కలుగుచున్నది. కర్తు 
రెప్పితతమ్ అను (పథమ సూూతముచేతనే కాలాదులకు క ర్మసంజ్ఞ కలుగుచున్నందున వేరుగ 
వారిక మారంభింప నక్కరలేదని భావము. 

తాళ్ళిర్యంము.. మాసమా స్తే మున్నగు చోటులందు ధాతువునకు ఉండుట 
మాతమే అర్థము కాదు. వ్యాపించుట కూడ ఆర్థము. కాగా ఉండుటచే వ్యాపించుట ధాత్వర్థ 
మగును. అపుడు వ్యాపి ఫలము కనుక అట్టి ఫలమునకు ఆశయమగుటం జేసి మాసమునకు 
కర్మసంజ్ఞ కలుగుచున్నది. ఇట్లే పె ఉదాహరణములలో గూడ దేశాదులకు క ర్మసంజ్ఞ 
సిద్ధించును, 

వద_తః' ఇచట ధాతువు అకర్మకము. ఐనను మాసము కర్మ 
కాగలదు. ఇచట భావార్థ ఎన లకారము చేరగా 'మాసమాస్యతే డెవద తేని మున్నగు [ప్రయో వ ప్త క 

"సరై అనుటచే సకర్మక ధాతువుల యోగమునగూడ కాలాదులకు కర్మసంజ్ఞ కలుగునని తెలియవచ్చుచున్నది. మాసమోదనం పచతి (నెల రోజులు ఓదనమును వండు 
చున్నాడు) ఓదనము కర్మ. అది యుండగా ధాతువునకు వ్యా ప్రికూడ అర్హముగా వివక్షింపగా వ్యా ప్రిరూపమగు ఫలమునకు ఆ(శయమగుటం జేసి మాసముకూడ కరర కాగలదు. రెండు 
కర్మలలోను మాసాది కర్మ బహిరంగము, అనగా ధాత్వర్థముతో ముందుగా సంబంధింపనిది. 
కనుక అది అపధానకర్మ. ఓదనాదికమగు |దవ్యరూపమగు కర్మ అంతరంగము. అనగా 
ధాత్యర్థముతో ముందుగా సంబంధించునది. కనుక అది [పధానకర్మ. అందుచే ఓదనాది 
కర్మను బోధించుచు పచ్యాదులకంటె కర్మ (పత్యయము ప్రవర్షించును. మాసాదులను 
టోధింపదు. కాగా మాసమోదన; పచ్యతే అను |పయోగము సిద్ధించుచున్నది. | 6'7|| 

అవతారిక. మాసమోదనం పచతి మున్నగు [ప్రయోగములలో మాసము 
మున్నగునవి అ పధానకర్మ యనియు, ఓదనాదికము [(పధానకర్శ్మ అనియు ఎట్టు నిర్ణయింప 
తగును? అను [పశ్నకు సమాధానము చెప్పుచున్నాడు. 

శో ఆధారత్య మివ (పాపా స్తే పునర్షృవ్యకర్మను | 

కాలాదయో భిన్నకక్ష్యం యౌన్వి కర్మత్వము త్తరమ్ Il 68 

లే= ఆ, కాతాదయః--పునః=ాకాలము మున్నగు మా|తము అనగా కాలము, దేశము, భావము, 
మార్గము ఇవి మ్మాతము, [ద్రవ్యకర్మసు = [దవ్యరూపమగు కర్మల విషయమై, ఆధారత్వమ్ 
= ఆధారత్వమును, [పాపాః + ఇవ = పొందినట్టు ఉన్నవై, భిన్నకత్యమ్ = వెరుగానున్న 
అవస్థ కలిగినట్టియు, కనుకనే, ఉ త్తరమ్ = ఉ త్రరకాలమున కలిగెడి, కర్మత్వమ్ = కర్మ 
సంజ్ఞను, యాన్తి = పొందుచున్న వి, కాక ఆధారత్వమ్ - ఇవ = ఆధార సంజ్ఞవలె. 

న + 
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తాత్సృర్యో యు___ ఏ పని జరుగవలెనన్న ఆ పని చేయువారికి కాలము మున్నగునవి 

ఆధారములగుచున్నవి. ర్నాలౌభు జే (రా తియందు తినుచున్నాడు). మరియు ఆధారసంజ్ఞ 
కర్తృ కర్మ వ్యవధానమున క్రియతో సంబంధించునపుడు కలుగును. అల్లే కాలాదులు కూడ 
ఓదనము మున్నగు |దవ్యముల ద్యారా (క్రియతో సంబంధించును. పచతి అను క్రియతో 
పాకము చెయబడెడి తండులాదులు ముందుగా అన్వయించును. తరువాత ఆ పాకము చేయుటకు 

ఎంతకాలము కావలెను? అను సంశయము కలుగగా 2, 8 గంటల కాలమో, వంటనుబట్లి 

ఇంకను అధికమగుకాలమో అపేక్షితమై |కియతో సంబంధించును. 

అప్రే అధ్యేతి (చదువుచున్నాడు) అనగా చదువబ వెడి విద్యముందుగా సంబంధించును. 

చదువబడెడి విద్యను ఒట్టి 5-6 సంవత్సరములలో, కాక 12-15 సంవత్సరములో కాలము 
ఆపేకితమై సంబంధించును. ముందుగా |కియతో సంబంధించినది అంతరంగము కనుక 
పధానకర్మ యనియు, తరువాతి కాలమున సంబంధించిన కాలాది కర్మలు బహిరంగములు 
కనుక ఆప్రధానకర్మలనియ వ్యవస్థ చేయనగును. 

కాబట్టి మాస మోద్యం పచతి అను స్థలమున ఓదనము [పధానకర్మయగుటచే ఆ 

కర్మయందు లకారము [పవ ర్హించును. కాలాదులు ఆ|పధానకర్మ కనుక అచట లకారము 

(పవర్తింపదు., మాసమోదన; పచ్యతే అనియే పయోగ ముండును. 1681 

అవతారిక. మాసమోదనం పచతి మున్నగు వాక్యములలో రెండు కర్మలు 

కలవు. ఆ రెండు ఏకరూపమగు కర్మలు కానోపవు. ధాతువునకు ఓదనమగు |దవ్యము 
[పాథమికమగు కర్మ. కనుకనే అది (పథాన కర్మ. ఓదనము కర్మ సంజ్ఞక మైన పిమ్మట 

మాసము కర్మయగుచున్నది. కనుకనే అది అ|పధాన కర్మ యగుచున్నది. కాగా అవస్థాన 

భేదము ఈ రెంటికి కలదు. ఇదియే భిన్నకక్ష్య యనబడును. ఇట్టి అవస్థా భేదమున రెంటికి 

కర్మత్వము లభించుటవలన కలిగెడి [ప్రయోజనము వ్య క్రపరచుచున్నాడు. 

శో అతనె క కర భిరాతురుఃుకోఒ।| దవె ర కరుకః । 

లస్య కర్మణి భావేచ నిమిత్తత్యాయ కల్పతే Il 69 

అతః = పై కారణమువలన, ఆకర్మకః = అకర్మకమగు, ధాతుః = ధాతువు అనగా స్వతః 

అకర్మకమగు ఆస్తే, శేతే మున్నగు ధాతువు, అద్రవ్వైః కా |దవ్యములుకాని, కర్మభిః = 

కర్మలతో అనగా కాలము, దేశము మున్నగు కర్మలతో, యుక్తః = కలసినదై, కర్మణి = 

కర్మార్థమున, భావే -(-చ = భావార్థమునను, లస్య = లకారమునకు అనగా లకార, కృత్య, 

క్త, ఖలర్ధ పత్యయములు పవర్తించుటకు, నిమి త్తత్వాయ = కారణత్వము కొరకు, కల్పతే 

= సమర్థమగుచున్నది. 

తాత్సర్యము- మాసమోదనం పచతి మున్నగు వాక్యములలో రెండు కర్మ 

లున్నందున వానిలో ఒకటి [పధానకర్మ, రెండవది అ పధాన కర్మయు అగుచున్నవి. అట్టు 
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[70 
కాక ద్యవ్యకర్మ లేనిచోటుగందు కాలాదులే కర్శలుగా నుండునపుడు ధాతువుకం చె కర్మార్థ 
మున భావార్థమున గూడ లకారము, కృత్య పత్యయము, కృ పత్యయము, ఖలర్భ| పత్యయము, 

[పవ ర్తింపగలవు. [దవ్యరూపమగు కర్మ లేనందున ధాతువు అకర్మక మై భావార్థమున (ప్రత్య 

యములను బొందగలదు. కాలాది రర్మనుబట్టి సకర్మకము కాన ధాతువు కర్మార్థమున గూడ 

[పత్యయములను పొందగలదు. ఉదా: మాసమా స్తే చై|తః (చె[తుడు మాసము ఉంటు 
న్నాడు) దీనికి కర్మార్థమున | పత్యయములు కలుగును. ఆస్యతే మాసః చై |తేణ, కర్మార్థ 
మున లకారము. మాసః ఆసితవ్యః, కర్మార్థమున తవ్య (ప్రత్యయము. ఆసితః మాసః 

కర్మార్థమున క్త పత్యయము. మాసః స్వాసః కర్మార్ధమున ఖల్ _పత్యయము. ఇర్టె 
ఆకర్మకమగుటచే మాసమాస్యతే చై లేణ. భావార్థమున లకారము, మాసమాసితో దేవద తః. 
కర్తర్థమున ర్ [ప్రత్యయము. కాడికలో “అస్య అనునది ల, కృత్య, క్ర ఖలర్గ | పత్యయ 

ములకు ఉపలక్షణము అనగా గుర్తు, 1691 

అవతారిక భిన్నక క్ష్యమగు అనగా అవస్థాభేదముచే గల్లెడి కర్మత్యము కాలాదు 

లకే కాక ఇంకను మరికొన్నిటికి కూడ కలుగునని చెప్పుచున్నాడు. 

శో సర్వం వాఒకథితం౦ కర్మ భిన్నకక్యుం (పతీయతే । 

ధాత్వర్థోదేశ భేదేన తన్నేపష్పితతమం కిల ॥ 70 

A. ఆకథధితమ్ = 'అకథితంచ” (1-4-51) అను సూూతముచే విధింపబడిన, సర్వం -- 
వా = అంతయు, భిన్న క క్ష్యమ్ = కాలభేదముచే కల్లిడి, కర్మ = కర్మగానే, (పతీయతే = 
తెలియబడుచున్నది. గాం దోస్గి పయః (ఆవును పాలు పితుకుచున్నాడు) మున్నగు [ప్రయోగ 

ములలో గవాదులకు “అకథతంచ”' అను సూ తముచే కర్కుసంజ్ఞ విధింపబడినది. అదియు 

భిన్న కక్ష్యమగు కర్మయే యని భావము. 

౨. ఇందు కారణము చూపుచున్నాడు. 

ధాత్య్వర్థోదేశ భేదేన = ధాత్యర్థముతో సంబంధించుటలో గల కాలభేదముచే, తత్ = 
అది, అనగా “అకథితంచ' అను నూ[తముచే కలిగిన కర్మ, ఈప్సితతమమ్ = మిక్కిలి 
ఇష్టమగునది, అనగా ముందుగా ధాత్వర్థముతో సంబంధించునది. న + కిల = కానేరదు కదా! 

తాత్పర్యము గాం దోగ్గి పయః, ఇచటను రెండు కర్మలు కలవు. వానిలో 
పయస్సు ముందుగా దువ (పితుకుట) ధాత్వర్థముతో సంబంధించును. కనుక అది ముఖ్య 
కర్మ. అట్టి కర్మకు నిమిత్తము కనుక గోవు తరువాత ధాత్యర్థముతో సంబంధించుచు న్నది. 
అందుచే గోవు అృపధాన కర్మ యగును. ఇళ్లే బలిం యాచతే వసుధామ్ (బలిని భూమి 
యాచించుచున్నాడు) మున్నగు ఉదాహరణములలో గూడ అవస్థాభేదమును బట్టి వసుధ 
(పధానమనియు, బలి దానికి నిమి త్రముకాన అ్మపధానకర్మ యనియు ఎరుంగునది. 

సముద్ధశము 267 పదకాండము 

విశేషము |ప్రధానా,పధానరూపమున రెండు విధములుగా కర్మలు ఉండ 
నేరవు. అన్నియు (పధానకర్మలే కాగలవని 78 వ శ్లోకమున చూపబడుచున్న ది. కనుక ఈ 

ఇదము యుక్తము కాదు. ఈ యభ్మిపాయము కారికొలో “కిల అను పదము వ్య క్రపరచు 
చున్నది. ఇంతియేకాదు 0వ శ్లోకమున గూడ ఒకే కర్మయని సిద్ధాంతము చేయబడు 

చున్నది. 1"/0॥| 

అనతాగరోొ__ [క్రియతో ముందుగా సంబంధించినది పధానమనియు, తరువాత 

క్రియతో సంబంధించునది అపధానమునియు చెప్పబడినది. అదియే “భిన్నకక్ష్య” శబ్రముచే 
68, 70 కారికలలో చూపబడినది. 

కాని అట్టు చెప్పట యుక్తము కాదు. ఏలయన-- “అకధథితంచి (1-4-51) అను 

సూత్రమున భాష్యకర్త అ[పధానకర్మతోనే ముందుగా ధాత్వర్ధమునకు సంబంధము కలుగు 
నని “పూర్వం గుణకర్మణాభవతి యోగః” అని స్పష్టముగా చెప్పెను. కాగా గోవు ముందుగా 

సంబంధించుఓచే నీవు చెప్పిన _పకారము అదియే _పధానకర్మ కావలెను అను పళ్న కలు 

గగా |ప్రధానాపధానభావమును మరియుక విధముగా జూపుచున్నాడు. 

శో (పధానకర్మ కథితం యత్ కియాయాః (పయోజకమ్ | 

తత్సిద్దయే (క్రియాయు క్త మన్య త్త్వకథితం స్మృతమ్ ॥ 71 

యత్ = ఎది, [క్రియాయా:ః = దోహనము మున్నగు (క్రియకు, పయోజకమ్ = ముఖ్యముగా 

_పిరకమో, అనగా దేనిని ఉద్దేశించి [క్రియ జరుగునో ఏది సిద్ధింపగా ఇతర కారకములు 

నిరుపయు కము లగునో, (తత్) అది, |పధానకర్మ = (పధానకర్మగా, కధితమ్ = చెప్ప 

బడు చున్నది. 

తత్సిద్ధయే = అట్టి కర్మ సిద్ధించుట క్రై, [కియాయు క్షమ = [క్రియతో సంబంధిం 

చిన, అన్యత్ + తు = ఇతరమైనదియే, అకథితమ్ = అపధాన కర్మగా, న్మృతమ్ = చెప్ప 

బడు చున్నది. 

తాత్పర్యము... [పధానా|పధానభావమునుబట్టి కష్యాభేదము లభించును. పాలును 
అపెక్షించియు దోహన [క్రియ జరుగును. దానిని సాధించుటకే ఇతర కారకములు సిద్ధముచేయ 
బడు చున్నవి. పాలు సిద్ధింపగా గవాది కారకములు ఉపేక్షితములే యగుచున్నవి. కాబట్టి 

పయస్సు |పథధానము. దానికి నిమిత్తముగా [కియతో గోవు సంబంధించుచున్నది. కనుక 

గోవు రెండవ యవస్థలో కర్మయగుచున్నది. గోవులేనిది పాలు లభ్యము కానందున గోవు 

ముందుగా ధాత్వర్ధ్హముతో సంబంధించుచున్నది. అంతమ్మాతాన గోవు ప్రధానము కాదు. 
ఇచట అ|పధాన కర్మను బోధించుచు లకారాదులు |పవర్తించును. గౌ ర్భహ్యలే పయః. ॥71॥ 
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అబోతారిశ “ఆకశితంచి (1-4-51) ఆను సూ[తమున శనీ, వహ, హృ, 
గత్యర్థక, ఈ ధాతువులను వ్వికర్మకములుగా జూడవలెనని భాష్యక ర్త పలికెను, దానిని 
వ్యాఖ్యానించుచున్నాడు. 

శో దుహా్యాదివన్నయత్యాదౌ కర్మత్వ మకథా శయమ్ । 

ఆభ్మాతానుపయోగే తు నియమాచ్చేష ఇపష్వుతే ॥ 72 

తీ . దుహ్యాదివత్ == దుహి మున్నగు ధాతువులతో సంబంధమునవలె, నయత్యాదౌ = నయతి 
మున్నగు ధాతుయోగమున గూడ, అకథా[ శయమ్ == అవివకా మూలమున కలిగెడి, కర్మ 

త్వమ్ = కర్మసంజ్ఞ, (పవ ర్తతే) = కలుగుచున్నది. 

0 

గామం నయతి (మేకను (గామముగూర్చి తీసికొని వెళ్ళచున్నాడు) అను చోటునందు అజము 
[ప్రధాన కర్మ, |గామము అ(పధానకర్ము. విశేషమేమనగా ఇచట (పధానకర్మమును బోధిం 
చుచు లకారము పవ ర్హించును. అజా[గామం నీయతే, జయతి, దణయతి మున్నగు ధాతువుల 
పయోగమున గూడ గౌణ ముఖ్య కర్మలు సంభవించును. 

గాం దోగ్లి పయః అనుచోట పయస్సు ముఖ్యకర్మ, గోవు గౌణకర్మ,. అపి, అజాం 

B. భాష్యకారుడు “దుహి, యాచ్, నీ, హృ, కృష్, వహి అను రీతిని పరిగణమును జూపి 
యున్నాడు. అనగా దుహోది ధాతుయోగముననే పై రీతిని గౌణ ముఖ్యకర్మ విభాగము సంభ 
వించును. వానికంటె భిన్నమగు ధాతువులతో సంబంధమున మాతము పై రీతిని కర్మ 
ద్వయము చూపరాదని భావము. అట్టి నియమమునకు ఫలము చూపుచున్నాడు. 

ఆభ్యాతానుపయోగ -- తు = నియమ పూర్వకముగా విద్యను స్వీకరింపనపుడు, 
మా[తము, నియమాత్ = దుహ్యాదియోగముననే అకథితకర్మ అను నియమమువలన, శేషః 
= శేషవిభ_క్తి అనగా షష్టవిభ క్తి. ఇష్యతే = సమ్మతమగుచున్నది 

దుహ్యాదియోగముననే అకథితకర్మ (ప్రవ ర్తించును అను నియమమువలన “నటస్య 
శృణోతి! (నటుని గానమును వినుచున్నాడు) మున్నగు చోటులయందు నియమ పూర్యకముగా 
గల విద్య లెనిసమయమున షష్టి విభ క్రియె [పవ ంర్తించినది. 172 

అవతారిక పె రీతిని (పధానకర్మ అ పధానకర్మ చూపబడినవి. 

కాన్ రెండు విధములగు కర్మలు లేవు. అన్నియు [పధానకర్మలే అని కొందరు 
తలంచుచున్నారు. వారి మతమును జూపుచునాా డు. 

శో అ_న్తర్భూత ణి జర్ధానాం దుహ్యాదీనాం ణీజ_న్లవత్ | 

సిద్దం పూర్వేణ కర్మత్వం, ణిజ_న్లం నియమ స్తథా J 78 

* మహాభామ్య మిట్టున్నది : 
“నీవహోోర్గ ర జేళ్చాపి గత్యర్థానాంతధైె వచ | 

ద్వికర్మ కేషు (“వాణం (దష్ట్రవ్యమితి నిశ్చయ ॥ 

73] 

A. అ న్తర్భ్ఫూతణిజర్థానామ్ = ధాత్వర్థము యొక. మధ్యయందున్న ణిజర్థము అనగా 

పెరణకల అనగా పితుకటయెకాక పితికించుట అనెడి | పేరణకూడ ఆర్థముగాగల, దుహాదీ 

నామ్ = 'దుహ, యాగ్, నీ, వహ మున్నగు ధాతువుల పయోగమున, ణిజ న్లవత్ = 

ణిజంతములకువలె, (గమయతి [(గామం వైైతం మైత:ః = మ్మతుడు బైతుని [గామము 

గూర్చి పంపుచున్నాడు), కర్యత్యమ్ = కర్మసంజ్ఞ అనగా [పయోజ్యునకు గూడ కర్మసంజ్ఞ, 
ఠి 

పూర్వేణ = పూర్వసూ[తము చేతనే అనగా 'కర్తురీపితతమం కర్మ అను సూ|త్రముచేతనే, 
సిద్ధమ్ = సిద్ధించుచున్నది. 

చై[తః [గామం గచ్చతి (చైతుడు [గామముగురించి వెళుచున్నాడు) ఈ ణీచ్ 

(ప్రత్యయము చేరక శుద్ధ ధాతు|పయోగము అనగా అణ్యంతావస్థ, తరువాత మై తుడు 

చైతుని వెళ్ళుమని పేరేపింపగా ణిచ్ ప్రత్యయము చేరగా ణ్యంతావస్థ కలుగుచున్నది. 

కాగా ణిజంతమువలన రెండు వ్యాపారములు భాసించుచున్నవి. 1. [పయోజకునిది, 

వి, (ప్రయోజ్యునిది. పయోజక వ్యాపారమునుబట్టి [పయోజ్యునకు కూడ కర్తురీప్పితతమ 

సూత్రముచేతనే కర్మసంజ్ఞ కలుగుచున్నది. 
న! 

అశ్హే, గాందోగ్ధిపషయః అను స్థలమునగూడ ణిచ్ ప్రత్యయము లేకున్నను దాని 
యర్థమగు (పేరణనుగూడ శుద్ధ దుహిధాతువునకు వాచ్యార్థముగా వివక్షింపగా దేవదత్తుడు 
[పయోజకుడు కాగలడు. అతని వ్యాపారమును బట్టి గోవుకూడ కర్మ కాగలదు. గోవు పాలు 

ఇచ్చుచున్నది. దేవదత్తుడు గోవుచే పాలు ఇప్పించుచున్నా డని వాక్యార్థము కలుగును. కాగా 

పయస్సునకు గోవునకుగూడ 'కర్తురీప్పితతమి సూతముచెతనే కర్మసంజ్ఞ కలుగుటచే 

రండును (పధానకర్మలే కాగలవు. అ|పధానకర్మ లేనేలేదు. 

3. “గతిబుద్ధి |పత్యవసానార్థశబ్దకర్యా కర్మకాణామణికరా సణా (1-4-52) అను 
సూ తము గత్యాద్యర్థక ధాతు యోగమున అణ్యంతా వస్థలో నున్న కర్తకు ణ్యంతావస్థలో 

కర్మ సంజ్ఞను విధించుచున్నది. కాని పై పద్ధతిని 'కర్తురీప్పితతమి సూ తముచే. సిద్ధించు 
చున్న ందున గత్యాది సూ తము-- 'ణిజర్థముతో సంబంధించిన దానికి కర్మసంజ్ఞ (పవర్తిం 

చుట* గత్యాది ధాతుయోగముననే అని నియమమును బోధీంచుచున్నది. ఆ నియమమును 

అనుసరించి పచ్యాదియోగమున _పయోజ్యునకు “పాచయతి చైైతేణ మై|తః మున్నగు చోటు 

లందు కర్ముసంజ్ఞ (పవర్తింపదు. అశ్రు దుహ్యాచియోగమున గూడ పై నియమము చొప్పున 

గివాదులకు కర్మత్వము పాప్తింపదు అను (ప్రశ్నకు సమాధానము చెప్పుచున్నాడు. 

తథా = అపే, నియమః = నియమము అనగా “గతిబుద్ధి” త్యాదిసూతముచే 

లభించిన నియమము, ణిజన్త్వమ్ = ణిజంతము గురించియే, ((పవర్తళ్య = (ప్రవ ర్హించుచున్నది. 

నియమము సజాతీయాపేక్షమ కనుక ణిజంతమున కర్మ సంజ్ఞ గత్యాది విషయ 

కము అని నియమము లభించును. దుహ్యాదులు '|[పక్కతమున ణిజంతములు కానందున 

పె నియమము (పవ ర్తింపదు. కాబట్టి “కర్తురీిప్పితత మ” సూ తముచె గవాదులకు కర్మ సంజ్ఞ 

కలుగగలదు. [1 ల॥ 
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ఆఅవతారికో_ ' “కర్తురీపి వ తతమం కర్మ” (1- 4 -49) ఆను సూ|త్రముచే ర్ ర్తకు 

ఈప్పితతమమయిన దానికి కర్మసం విధింపబడుచున్నది. గాం దోగ్టి పయః అను చోటున 

ఈప్పితతమము వయస్సు, గోవు కోప్పితతముసు కాదు. ఇది ఎలరికి తెల్లమే. కాగా కర్తు 

శ్లో॥ కరణస్య స్వకక్ష్యాయాం న ప్రకర్షాశ్రయో యథా | 
కర్మణో౬పి న్వకక్ష్యాయాం న స్యా దతిశయ స్తథా ॥ 74 

యథా = ఏ రీతిగా, కరణస్య = కరణమునకు, స్వక త్యాయామ్ = తనయొక్క_ అనగా 
కరణత్వమునకు చెందిన వసన ఆ యొక్క కక్ష్యయందు, (కరణములుగా ఏర్పడిన వస్తువుల 
యందు ఇది ముఖ్యము ఇ అముఖ్యము అను), (ప్రకర్షాాశయః నయా _పకర్షను ఆశయించుట, 

న == లేదో, 

తథా జూ gees + అపి = కర్మకు గూడ, స స్వక శాకయామ్ = తన కక్ష్య 

యందు, అతిశయః ధికత అనగా ఈ వస్తువుకంటె ఇది ఈప్సితతమము అను అతిశ 

యము, నగా స్యాత్ = కలిగనేరదు 

అట కర్మ 
రం 

తాత్తృర్యంము__ “*సాధకతమం కరణమ్”” (1-4 42) అను సూ తముచే క్రియ 
సిద్దించుటలో మిక్కిలి ఉపకరించు కారకమునకు క రణసంజ జ్ఞ విధంపబడుచున్నది. సూ తమున 
“తమి [పత్యయమువలన ప్రకర్ష లభించుచున్న ది. ఆ ప్రకర్ష ఇతర కారకములకంల టె [గహింప 
బడుచున్న ది. ఆంతియేకాని ఒక 5 |కియకు ఎన్నియో సాధనములున్న పుడు వానిలో (ప్రకర్ష 
వివక్షితము కాదు. కనుకనే “అ శ్వేనపథా దీపికయా, (వజతి' (అశ్వము, మార్గము, దీపమును 

సాధనముగా జేసి కొని వెళ్ళుచున్నా డు) మున్నగు చ్ చోటులయందు ఆశా దులన్ని య కరణము 
లగుచున్న వి. అట్టుకాకున్న అధికముగా ఉపకరించుటచె అశ్వము క రణసంజ్ఞకము కావలెను, 

ఆశే కర్యసంజ్ఞా సూూతమున గూడ ఇతర కారకములకంటె (ప్రకర్ష వివక్షిత 

మగును. ఎన్నియో కర్మలు సంభవించునపుడు వానిలో (ప్రకర్ష వివక్షీతము కానేరదు. 

కాబట్టి పయస్సున నకు గవాదులకు గూడ కర్తురీపి తతమ సూ|తముచేతనే కర్మ 
సంజ్ఞ కలుగును. అన్నియు _పధానకర్మలె కాగలవు. ఆఅ పధానకర్మ లేనే లేదు. 1 4॥ 

అవతారిక. 78-74 కారికలచే ఇతరుల మతము చూపబడినది. కాని అది 
యుక్తము కాదని చెప్పుచున్నాడు. 

శో కర్మణస్తాాప్పు మిష్టత్వ ఆ(శ్రితేఒతిశయోయత ః । 

ఆ శ్రీయ్య, తతోఒత్య న్తం భేద: పూర్వేణ కర్మణా ॥ 75 

తు= కాని యతః = ఎందువలన, కర్మణః = కర్మకు, ఆపుమ్ = సంబంధించుపకు, 
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76] 
ఆ;శితే = సూతమున ఆశయింవబడిన, ఇష్టత్వే = ఇష్టత్వమున, అతిశయః = ఇతర పదా 

రము కంచె ఆధిక రము, ఆ శీయతే = (కర్మసంజ్ఞ [ప్రవర్హించుట విషయమై) స్వీకరింపబడు 

చున్నదో, 

తతః = ఆ కారణమువలన, పూర్వేణ = కర్తురీపితతమ సూ|తముచే కలిగెడి, 
కర్మణా = కర్మతో, (ద్వితీయస్య) = అకథిత సూ|తముచే విధింపబడిన కర్మకు, అత్య 
నమ్ = మిక్కిలి, భేదః = భేదము (అ స్తే) కలదు. 

తాళ్ళ్ర్భం ము___ కర ణసంజ్ఞ కలుగుటలో కారకాంతరముల కంటె (పకర్ష వివక్షత 

మగును. తన కక్ష్యలో కాకపోవచ్చును. కర్మసంజ్ఞ అట్టిది కాదు. ఇచట కర్మలలో గూడ 
తారతమ్యము ([గహింపబడును. కర్తకు ఈప్సితతమము కర్మ. ఇతర కారకములు ఈప్పిత 
ములు కావు. [కియకు అవి సహకరించును 

కాబట్టి కర్తురీప్పితతమ సూ|తముచే పయస్సునకె కర్కసంజ కలుగును. కనుక 
ణః 

అదియే [పధానకర్మ. గవాదులకు అకథిత సూూతముచే కర్మసంజ్ల కలుగును. కనుకి అవి 
ఖ్ 

అ పధాన కర్మలు. 175) 

అదతారిక.... మరియు ణిజంతమునవలె దుహాదియోగమున గూడ రెంటికి, కరు 

రిప్పితతమ సూ త్రముచేతనే కర్మసంజ్ఞ కలుగునని 78 వ లోకమున చెప్పబడినది. అదియు 
అయు క్తమే అని చెప్పుచున్నాడు 

శ్లో ణీజ న్లో చ యథా కర్తా స్మకియస్పన్ (ప్రయుజ్యతే | 

నయత్యాదౌ తథా కర్తా న్నిష్మియో౬పి [ప్రయుజ్యతే ॥ 76 

చ = కాని, యథా == ఏ రీతిగా, ణిజ నే = (పేరణార్థకమగు ణిజంతమున, కరా = (పయో 
జక కర్త, సక్రియః + సన్ = వ్యాపారము కలవాడుగానే, పయుజ్యతే = (పేరేపింపబడు 

చున్నాడో, 

తథా = అరే, నయత్యాదౌ = నయతి, దోగ్గీ మున్నగు చోటులందు, కరా = 

కర్త, ని|ష్కియః + అపి = వ్యాపారము లేనిది కూడ, [పయుజ్యతే = | పేరేపింపబడు 

చున్నది. 

తాత్సృర్భూయు___ '“గమయతి చై వై[తం [గామం మైెతఃి” మున్నగు ణిజంత స్ట స్థల 

మున రెండు ధాతువులు కలవు. 1. గమ్, 2. ణిజంతము. రెంటిచేతను రెండు క్రియలు 

బోధింపబడుచున్నందున (గామమునకు (పయోజ్యునకు గూడ '“కర్తురీప్పితతమి సూత్రము 

చేతనే క ర్మసంజ్ఞ కలుగవచ్చును. 

దుహాది ధాతువు ఒక్కా-టియే. అది ఒక వ్యాపారమునే బోధించును. కాబట్టి రెండు 

వ్యాపారములు లేనందున రెంటికి “కరు రీప్సిత ' సూ[తముచేతనే కర్మ సంజ్ఞ లభింపదు. 

| పేరణకూడ దుహీధాతువునకు వాచ్యమగుటచే రెండు వ్యాపారములను బట్టి 
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రెంటికి క ర్మస ఎజ్ఞ కలుగునని శంకింపరాదు. జణిజంతమున [పయోజ్యునియందు వ్యాపారము 

నియతముగా నున్నందున దానిని అనుసరించి (పరణ సంభవించును. కనుకనే ఆ కర్తకు 

హేతుసంజ్ఞ కూడ లభించుచున్న ది. దుహాదులలో గవాదులయందు అట్టి వ్యాపారము లేదు.!॥'76॥ 

అనతారిక.... గమయతి అను చోటునందు ణిజంతమునకు, గచ్చ నం (పేరయతి 

(వెళ్ళుచున్న వానిని _పెరేపించుచున్నాడు) అను రితిని వివరణము కానవచ్చుచున్నది. అట్రి 
గాందొగ్టి పయః అను స్థలమునగూడ 'గౌః క్షరతి, 'క్షరస్తిం శారయతి' (ఆవు పాలు 
(సవించుచున్నది. (స్రవించుచున్న దానిని |పేరేపించుచున్నాడు) అను రీతిని వివరణము కాన 
వచ్చుచున్నది. పె యర్థముయొక్క- సామ్యమునుబట్టి దుహ్యాదులకు ణిజర్థమగు (పేరణ 
కూడ అర్ధము (వాచ్యము) కాగలదు, కాబట్టి దుసహ్మోదులకు కూడ రెండు వ్యాపారములు 

వాచ్యములుగా ఉన్నందున రెంటికి కర్తురిపష్సిత సూ తము చెతనే కర్మసంజ్ఞ కలుగవచ్చును. 
అను (పశ్నకు సమాధానము చెప్పుచున్నాడు. 

శ్లో॥ భేదవాక్మం తు యత్ ణ్య న్నే “సీ-దుహి”వభృతౌ చ యత్ । ౧౧ —0 

శద్దాన్త రత్వానైవా౭. స్తి సంస్సర్శ స్తస్య ధాతునా ॥ {77 

తు = కాని, ణి నే = గమయతి మున్నగు ణ్యంతమున, యత్ =వఏ, భేదవాక్యమ్ = భేద 
మును చూపెడి వాక్యమో అనగా వివరణ వాక్యమో, చ = అల్లే, నీ-దుహి[పభృతొ =నీ, 
దుహి-మున్నగు ధాతువులయందు, యత్ = ఏ భేదవాక్యమో, శద్దాన్తరత్వాత్ = విభిన్న మగు 
అర్థముక లది యగుటవలన, తస్య = వివరణ వాక్యార్గమునకు, ధాతునా = ధాతువుతో అనగా 
గమి మున్నగు ణిజంత ధాతువుతోను, నీ, వహి మున్నగు ధాతువుతోను, సంస్పర్శః = 
సంబంధము, నగా ఏవ + అస్తి = లేనేలేదు. 

తాత్పర్యము----. గమయతి చైత్రం మైతః” మున్నగువానికి “గచ్చ న్తం [(పరయతి” 
అను రీతిని వివరణము కలదని లోకులు భావించుచున్నారు. కాని యది బాగులేదు. [పయోజ్య 
కర్త చై|తుడు. అతని వ్యాపారముమా[తము భాసించుటచే అది వివరణమని భావము కలుగు 

చున్నది. ణిజంతమున _పయోజ్యుడు “చై త్రమ్ అను శబ్దముచే బోధింపబడుచున్నాడు. 
అర్హ దూరముకానందున దానికి ఇది వివరణవాక్యమని తలంచుచున్నారు. 

అర్హ 'అజాం నయతి |గామంి, “గాందోగ్టి పయః మున్నగు వాక్యములకు గూడ 

యతి,ంచిత్ సామ్యమునుబట్టి అజా గచ్చతి, తాం గమయతి, (మేక నడచుచున్న ది, దానిని 

_పెరేపించుచున్నాడు) అని వివరణముగా వాక్యమును (ప్రయోగించుచున్నారు. అదియు భిన్నా 

ర్భకమె. నయతి, దోగ్గి మున్నగునవి మిక్కిలి దూరమగుటచే అవి జిజర్ధమునుకూడ బోధింప 
జాలవు. 

కాబట్టి దుహ్యాదులకు రెండు వ్యాపారములు వాచ్యములు కాజాలవు. [పథమ 
సూ తముచే రెంటికి కర్మత్వము లభింపదు. పయస్సునకు పథమ సూ తముచేత, గవాదు 
లకు అకథిత సూ తముచేతను కర్మసంజ్ఞ చెప్పవలెను. కాగా ““సర్వం చాకధితం కర్మ’ 
ఆను 70 కారికార్థ మే యుక్తము. 11 ౧|| 
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అవతారిక గాం దోగ్గీ పయః మున్నగు వాక్యములలో (ఆవును పాలు పితుకు 
చున్నాడు) పయస్సునకు [పథమ సూ త్రముచే, గవాదులకు అకధిత సూ[తముచేతను కర్మ 

సంజ్ఞ చెప్పవలెనని 70వ కారికలో చూపబడిన అర్థమును 77వ కారికతో సమర్థించి 
యున్నాడు. 

ఇపుడు ముఖ్య సిద్ధాంతమును |ప్రబోధించుచున్నాడు., 

శ్లో! యథై వై కమపాదానం శాస్త్రే భేదేన దర్శితమ్ । 
తథై కమేన కర్మాపి భేదేన (ప్రతిపాదితమ్ ॥ 78 

యథా = ఎట్టు, ఏకమ్ + ఏవ = ఒక్కటియే యగు అనగా ఒకే సూ[తముచే సిద్ధించిన, 
అపాదానమ్ = అపాదాన కారకము, శాస్త్రే = పాణిసియమున, ఖేదేన = వేరు వేరు సూూతము 

లచే, దర్శితమ్ = [పత్యేకముగ చూపబడినదో, 

తథా = అల, కర్మ + అపి = కర్మకారకము కూడ, ఏకమ్ +- ఏవ = ఒకే 
సూ తముచే లభించినదే అయినను, భేడేన = వేరు వేరు సూూతములచే, శాస్త్రమున, (పతి 

పాదితమ్ = (మంద బుద్ధులకు సుగ్రహమగుటకు) విడదీసి చూపబడినది. 

తాత్ఫార్య ము “ ధువమపాయే=ఒపాదానమ్” (1-4-24) అను న్ఫ్మూతముచే 

కలిసియున్న వస్తువులకు విభాగము కలుగునపుడు స్థిరమగు పదార్థమునకు అపాదాన సంజ్ఞ 

చెప్పబడినది. అచట పంచమీ విభక్తి విధింపబడినది. ఉదా: వృకాత్పర్జం పతతి (చెట్టు 

నుండి ఆకు రాలుచున్నది) 

తరువాత “భీ తార్థానాం భయ హేతుః (1-4-25) “పరాజేరసోఢః' (1-4-26) 

'జనికర్తుః (ప్రక్యతిః (1-4-80) “ఆఖ్యాతోపయోగే' (1-4-29) “అ నర్గాయేనా దర్శన 
మిచ్చతి' (1-4-28) మున్నగు సూూతములచే అపాదాన సంజ్ఞ విధింపబడినది. నిజముగ 

చూచిన “ ధువమపాయె౭పాదానమ్” అను [పథమ సూ[తమచేతనే 'చోరాద్బిభేతి” మున్నగు 
చోటులందు కూడ అపాదానసంజ్ఞ కలుగవచ్చును. ఐనను అంత నిగూఢ భావము ఎల్టరు లకు 

తెలియబడుట దుస్వాధమని భావించి ఎల్హరులకు స్పష్టముగా తెలిసికొనుటకు వేరు వేరు సూత 

ములు రచియింపబడినవి, 

అట్టే “కర్త రీపితతమమ్” అను [పథమ స్తూతముచేతనే విషంభుజ్తే, గాందోగ్టి 
పయః, చె|తం గమయతి, మున్నగు చోటులయందు, విషము, గోవు, మున్నగువానికి కర్మ 

త్వము లభింపగలదు. ఐనను ఎల్హరకు అందుబాటులో నుండవలెనని యెంచి వేరు వేరు 

సూూతములు |వాయబడినవి. 

'తణ్జులానోదనం' పచతి అను వాక్యమునకు బియ్యమును మె త్తపరచుచు అన్న 
మును తయారు చేయుచున్నాడు (తణ్జులాన్ విక్షదయన్ ఓదనం నిర్వర్తయతి) అను అర్థమును 

భాష్యకారుడు చూపి పచిధాతువునకు విశ్లేదనము, నిర్వర్తనము అను రెండు వ్యాపారములు 
[18) 



వాఠర్యపదియము 374 నొధన 

[79 
వాచ్యములగునని పలికెను_ 'ద్వ్యర్థ్యః పచికి. ఆ మార్గాన దుహ్యాదులకు గూడ వ్యాపార 

ద్వయము వాచ్యము కాగలదు. ఎల్ల లక్ష్యములు పొందపడ గలవు. ఇదియే భాష్యకారాదుల 

నిర్ణయము. 11/01 

అవతారిక నిర్వర్త్యము, వికార్యము, |పాహ్యము అను రీతిని కర్మభేదము 
ఇంతకుముందు చూపబడియున్నది. అట్టితరి "కర్మ ఒక్కటియు' అనుట ఎట్టు? అను 

(ప్రశ్నకు సమాధానము చెప్పుచున్నాడు. 

్లో॥ నిర్వర్వోవా వికార్యోవా (పాపోోవా సాధనా శయః | 

కియాణామేవ సాధ్యత్వాత్ సిద్ధరూపోఒభిధీయతే 11 79 

క్రియాణామ్ + ఏవ = |క్రియలకే, సాధ్యత్వాత్ = సాధ్యత్య ముండుటవలన, నిర ర్ర్యః + 
వా = నిర్ణ ర్రకరూ పముగానున్నదియు, వికార్యః 7 వా = వికార్య రూపమగునట్టియు, 

(పాష్యః వాడా పాహ్యరూపముగా నున్నడైన, సాధన్నాశయః = సాధనమును ఆ|శయించి 

సిద్ధరూపః వాసిద్ధరూపముగా, అభిధీయతే =(నామ పదములచే) బోధింపబడు చున్నది. ef [5 

తాత్ఫర్భోం ము. పదార్థము రెండు విధములు. 1. సాధ్యము, 2. సిద్ధము. 

[క్రియ సాధ్యమెయగును. నామ శబ్దార్థము సిద్ధరూపముననే భాసించును. వానిలో సిద్ధపదా 
ర్ధము [క్రియకు సాధనమగును. కాగా నిర్వ ర్యముకాని వికార్యముకాని |పాప్యముకాని ఏదిరా 

నను సిద్ధపదార్థమ యగును. కనుక కర్మ ఒకటియే యనుట లెస్స. కాని నిర్భృ త్తి, వికారము, 
[పా పి అనునవి విలక్షణములగు (క్రియలు. అవి తన రూపమును తన సాధనములయందు 

ల 

సం క్రమింపజేయును. అక్కారణమున నిర్వర్త్యము, వికార్యము, |పాహప్యమనెడి రర్మభేదము 
కలో 

కలుగుచున్నది. 19|| 

అవ తారిక్ ఇంతటతో ద్వికర్మకధాతు విషయము ముగిసినది. విషం భక్షయతి 

(విషమును తినుచున్నాడు), చోరాన్ పశ్యతి (దొంగలను చూచుచున్నాడు) మున్నగు [పయో 

గములలో విషము మున్నగునవి కర్తకు ఈప్పితము లెట్టు కాగలవు ? అట్టితరి విషము 

కర్మ యెట్లు కాగలదు అను (ప్రశ్నకు సమాధానము చెప్పుచున్నాడు. 

శో అహితేషు యథా లౌల్యాత్ కర్పురిచ్చో పజాయతే । 

విషాదిషు భయాదిభ్య స్తథె వాసా (ప్రవర్తతే [| 80 

ఛు యథా = ఏ రీతిగా, ఆహితేష = హితముకాని వస్తువులయందు, లౌల్యాత్ = జిహ్వా చాప 

ల్యము వలన, కర్తుః = కర్తకు అనగా పకృతమున రోగికి, ఇచ్చా = కోరిక, ఉపజాయతే= 

ల 

తథా + ఏవ = అర్ర, అసౌ = ఇతడు అనగా కర్త, విషాదిము =వి 

మున్నగు వానియందు, భయాదిభ్యః=భయము మున్నగువానివలన, (ప్రవ రతే = (ప్రవర్తించు 
చున్నాడు. 

2A క్ర 

| 
+ 
i 
|| 
1 
ఖీ 

i 
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81] 
తాళ్ఫర్భి యము. రోగికి వైద్యుడు పథ్యము చెప్పును. వాతము, పిత్తము, కఫము 

ఇవి పకోపింపకుండుటకై వానికి ఆహార నియమమును బోధించును. వైద్యుడు నిషేధించిన 

వసువులను భక్షించిన, రోగము అధికమగునని రోగికి తెలియును. కాని ఆహారనియమము 

లేనివాడు జిహ్వను నిరోధించు కొనలేక రోగవృద్ధిని జేయు వస్తువులయందు ఇచ్చను పొందును. 

అప్టే (పభువువలన భయపడినవాడు పభువు ఏమిచేయునో అని తలంచి అతని 

వలన బాధపడుట కంటె విషమును తినుటయే మేలు అని తలంచును. కాగా విషయమును 

పరిశోధించి దానివలన శేమమునృ దని భావించినవాడు ఈ వస్తువులను కోళడు. భయాదుల 

వలన గూడ వస్తువులయందు ఇచ్చ కలుగును. 

అప్టే దొంగ తన వస్తువులను అపహరించునేమో యని భీతిజెండి వాని నడవడిని 

గుర్తించుటకై చూచును. 50 0॥ 

అవతారిత___ ధాతువునకు రెండు కర్మలు సంభవింపగా, [_పాధాన్యమునుబట్టి 

(ప్రధాన కర్మను బోధించుచు లకారాదులు [పవర్తించునని చెప్పబడినది. 

ఇపుడు ఒక వాక్యమున రెండు [కియలున్నచో అచట ఆ రెండు [క్రియలకు ఒకే 

కర్మ ఉన్నపుడు లకారముచే ఒక |క్రియనుబట్టి కలిగెడి కర్మత్వము ఆభిహితమైనను రెండవ 

[కియచే కలిగెడి కర్మత్వము అభిహితము కానందున, అచట ద్వితీయాదులు (పవరర్తింప 

వలెను అను |పశ్నకు సమాధానము చెప్పుచున్నాడు. 

శో॥ (ప్రధానేతరయోర్య(త (దవ్యస్య (క్రియయోః పృథక్ | 

శ క్రిరుణాశ్రయా త(త్ర ప్రధానమనురుధ్యతే | 81 

య|త = ఏ |పయోగమున, (పధానేతరయోః = (ప్రధానము అ(పధానము అగు, |క్రియయోః 

= రెండు [క్రియలకు సంబంధించిన, [దవ్యస్య = ఒరే [దవ్యమునకు, పృథక్ = వేరుగా 

నున్న, శక్తిః = క రృత్వము కర్మత్వము మున్నగు కారకశ క్తి (అస్తి) కలదో, తత = ఆ 

[పయోగమున, గుణ్మాశయా = అ|పధానమగు [క్రియనుబట్టి కలిగెడి శక్తి, [(పధానమ్ = 

[పధానమగు [కియవలన కలిగెడి కారకశ క్రిని, అనురుథ్యతే = అనుసరించి యుండును. 

81, 82 కారికలు “స్వాదుమి ణముల్ ” (8-4-26) అను సూూతమునగల భాష్యమును 

వ్యాఖ్యానించుచున్న వి. 

తాత్ఫర్శ్భంయు.._ ఒక వాక్యమున నుండెడి పదములచే బోధింపబడెడి అర్థములకు 

పరస్పరము సమన్వయము కలుగును. అచట రెండు పదార్థములు విశేష్యములైన, కాక 

విశేషణములై న, వానికి సమన్వయము కలుగదు. ఒక పదార్థము విశేషణము, మరియొకటి 

విశేష్యము అగుచో, అట్టివానికి సమన్వయము కలుగును. (పకృతమున ఒకటి గుణమును 

రెండవది |పధానమును అగు రెండు |కియలు ఒకే [ప్రయోగమున సంభవింపగా |పధాన 

కియచే కలిగెడి కర్తృత్వ కర్మత్వములను బట్టియే విభ క్రి పవ ర్తించును. అ|పధాన క్రియను 

బట్టి విభక్తి స్వతంత్రముగా (ప్రవ ర్లింపనేరదు, 1811 
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[82 ఆబతారిక... 81 వ కారికచే చూపబడిన అర్థమునే వివరించుచున్నాడు. 

ల్లో! (ప్రధాన విషయాళ క్తిః (పత్యయేనాభిధీయశే । 
యదా గుణే తదా తద్వదనుక్తాపి (పతీయకే ॥ 82 

యదా = ఏ (పయోగమున, |పధానవిషయా == (పధానమగు ధాత్యర్థ (క్రియ మూలముగాగల, 
శక్తిః = కర్మ, కర్త మున్నగు శ్రి, పత్యయేన = లకారము మున్నగు పత్యయముచే, 
అభిధీయతే = చెప్పబడునో, తదా = ఆ |పయోగమున, గుణే = అ పధానమగు |క్రియచే 
కలిగిన, శక్తిః = కర్మ, కర్త మున్నగు శి, అనుక్తా + అపి = సాక్షాత్తు చెప్పబడక 
పోయినది అయినను, తద్వత్ = చెప్పబడినది వలె, పతీయతే = తెలియబడగలదు. ॥82॥ 

అభోతౌరిక పై కారికార్థమునకు ఉదాహరణమ. జూపుచున్నాడు, 
AL పచావను_క్షం యత్కర్మ కానే భాొవౌభిదాయినీ ! 

భుజా శ్రక్త్య న్హరేఒప్పు శ్తే త త్తద్దర్మః (పకాళతే || 88 

భావాభీధాయిని = భావమా [తమును బోధించెడి, కానే = కా పత్యయాంతమున, పచౌ = 
పచిధాతువుయొక్క ఆర్థమునకు సంబంధించిన, యత్ = ఏ, కర్మ = కర్మ, (అస్తి) కలదో, 
తత్ = ఆ కర్మ, భుజౌ = భుజి|క్రియకు సంబంధించిన, శక్ష్యన్తరే + అపి = కర్మ శక్తియు, 
ఊ-క్రే = లకారాదులచే చెప్పబడగా, తద్ధర్మ = దానియొక్క అనగా (ప్రధాన క ర్మయొక్క 
అభిహితత్వమనెడి ధర్మము కలదై, [ప్రకాశతే = (పకాశించును. 

తాత్సర్యంము___. చైతేణ ఓదనః పక్త్వా భుజ్యతే (చై|తునిచే ఓదనము వండి 
భుజింపబడుచున్నది) ఈ [పయోగమున భుజి| క్రియ ప్రధానము, పచి క్రియ అ|పధానము. 
ఈ రెంటిలోను ఓదనము ఒక్కటియే కర్మ. భుజిధాతువు కంటె కర్మార్థమున లకారము, 
పచిధాతువు కంటె భావార్థమున క్ల్యాపత్యయము |పవంర్తించినవి. తిజ్ (పత్యయముచే 
ఓదనకర్మ అభిహితమాయెను. ఆ కర్మ పచిధాతువుకంటె కలిగిన కా ఏ[పత్యయముచే అభి 
హితము కాలేదు. అక్లై నను పధాన ప్రత్యయముచే ఓదనకర్మ అభిహితమగుటచే అపధాన 
[కియా కర్మ _ప్రత్యయముచే బోధింపబడకున్న ను అభిహితమగునట్టుండుటచే ఓదనళబ్దము 
కంటె ద్వితీయా విభక్తి [పవర్తింపదు. 

రెండు [కియలకు వేరు వేరు కర్మ లుండుచోటున మా|తము ఈ న్యాయము 
(ప్రవర్తింపదు. ఉదా: ఓదనం భుక్త్వా [గామో గమ్యతే (అన్నమును తిని |గామము చై [తు 
నిచే వెళ్ళబడుచున్నది) ఇచట ఓదనము భుజి క్రియకు కర్మ, గమి క్రియకు [గ్రామము కర్మ, 
గమి కర్మతిజ్ (ప్రత్యయముచే అభిహితమగుటచే. దానికంప ద్వితీయ రాకుండ [పథమ 
కలిగినది. భుజికర్మ అభిపాతము కానందున దానికంటె ద్వితీయా విభ క్రి కలిగినది. 

కాగా [పధానా (ప్రధాన క్రియలకు ఒకే కర్మ కలిగినచోటనే వె న్యాయము (పవ _ర్తించును, 
1881 
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అనతారీక- పై యర్థమునకు మరియొక ఉదాహరణము జూపుచున్నాడు. 

శో ఇషేశ్చ గమిసంస్పర్శాద్. (గ్రామే యో లో విధీయతే । 

తశ్రెషిజై వ నిర్భోగః [క్రియతే గతికర్మణ: ॥ 84 

[గామే = (గామము మున్నగు కర్మయందు, యః=వఏవ, లః=లకారము, విధీయతే _ 

విధింపబడుచున్నదో, త్మత = అట్టి, గతికర్మణః = గమ్యర్థ కర్మకు, ఇషేః = ఇషధాత్వ 
ర్థమునకు, గమిసంస్పర్శాత్ + చ = గమ్యర్థముతో సంబంధముండుట వలన, ఇషిణా-- 
ఏవ = ఇషధాతువుకం చె [ప్రవర్తించిన తిజ్ [పత్యయముచేతనే, నిర్భోగః జా చర్వణము 
అనగా అభిధానము, [క్రియతే = చేయబడుచున్న ది. 

తాత్సర్భము___ చైైలేణ |[గామో గన్తు మిష్యతే (చైతునిచే [గామము వెళ్ళుటకు 
ఇచ్చగింపబడుచున్నది) ఇచట |గామము గమికర్మ, గామము, గమనము రెండుకూడ ఇష 
ధాత్వర్థ మునకు కర్మలు. ఇషధాతువు కంటె కర్మార్థమున లకారము కలుగుటచే ఆ లకారము 
చేతనే గమికర్మ యగు (గామముకూడ అభిహితమగును. కాగా [గామళబ్దము కంటె ద్వితీయా 
విభ కి కలుగక (ప్రథమా విభ క్రియ కలిగినది. 1541 

అవతారిక పై యర్థమున మతాంతరమును జూపుచున్నాడు. 

శో పక్ష్వాభుజ్యత ఇత్యత కేషాజ్చీన్న వ్య పేక్షతే | 

ఓదనం పచతిః, సోఒసావనుమానా (త్రతీయతే I 85 

కేషాజ్చిత్ = కొందరి, (మతే) మతమున, “పక్త్వాభుజ్యతే -- ఇత్య[త' = పక్సాాభుజ్యతే 
మున్నగు |1పయోగమున, పచతిః = పచధాతువు అనగా పచ్యర్థము, ఓదనమ్ = ఓదనః 
అను [పధథమాంతమును, న + అపేక్షతే = అపేక్షింపదు. అనగా (పథమాంతార్థము పక్తాా 
అను “కా” (పత్యయాంతార్థమున అన్వయింపదు. సః__అసౌ = ఆ ఈ ఓదన పదార్థము, 
అనుమానాత్ = అనుమాన |పమాణమువలన అనగా సామర్థమువలన, పతీయతే = తెలియ 
బడుచున్నది, 

'పక్త్వాఓీదనః భుజ్యతే' మున్నగు వాక్యములలో ఓదన అను |పథమాంతము 
యొక్క- అర్థము భుజ్యతే అను కర్మ తిజంతార్థముతోనే అన్వయించును. అది పకా 3 అను 
కాంతార్థముతో అన్వయింపదు. పచిధాతువు సకర్మకము కనుక అందు (పథమాంతార్గము 
అన్వయయోగ్యము కాదు. అట్రైనను ఏకవాక్యతా రూపమగు సామర్థ్యమును అనుసరించి 
మానసముగా ఓదనము సంబంధించును. అనగా అర్భాత్ సంబంధించును, 

విశేసొంక యు. అర్థాత్ లభించిన సంబంధము కంటె శబ్దమువలన కలిగెడి 
సంబంధము బలవ త్తరము కనుక శాద్దాన్వయము చెప్పుట సమంజసము. అట్టు చెప్పుటయే 
భాష్య సమ్మతము. కాగా ఈ కారికార్థము సిద్ధాంతము కాదు. ఈ యభి|పాయముతోనే భ రృ 
హరి “ కేషాజ్బోత్ ” అను పదమును [పయోగించెను. 851 
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అవతారిక ___ పై చూపబడిన న్యాయము రర్మి కానకమునకే కాదు. కారకాంతర 

ములకు కూడ సమన్వితమగునము అని చూపుచున్నాడు. 

శ్లో॥ తతాఖినివిశెకర్మ య త్తిజ న్తేఒభిధీయతే | 
కా నేఒధికరణ త్వేఒపి న తశ్రేచ్ళ న్రి స_ప్పమీమ్ 11 86 

తత = గుణ (పధానములగు క్రియలను బోధింబచెడి ధాతువులున్న పయోగమున, తిజ నే = 

తిజంతమగు, అభినివిశౌ = అభి 4- ని -- విశీ అను ధాతువు ప్రయక్తము కాగా; యత్ (ఏ, 
కర్మ = కర్మకారకము, అభిధీయతే == (తిజ్ (పత్యయముచే) చెప్పబడుచున్నదో, తత = 

ఆ కర్మయందు, క్తాాన్తే = క్యాపత్యయాంతీము [పయుక్రముకాగా, అధికరణత్వే - అపి = 
అధికరణ కారకమునగూడ, స_ప్రమీమ్ = స ప్రమీ విభక్రిని నశ ఇచ్చ న్తి = (శాస్త్రజ్ఞులు, 
ఆంగీకరింపరు 

తాత్సృర్యము.._ చై తేణ భుకానగర మభినివిశ్యతే (చెతునిచే భుజించి నగరము 

(ప్రవెశింపబడుచున్నది) ఇచట |పవేశమునకు నగరము అధికరణము. ఐనను “అభినివిశశ్చ ” 
(1-4-47) అను సూతముచే నగరమునకు కర్మసంజ్ఞ చెప్పబడినది. ఆ కర్మను తిజ్ 
(పత్యయము చెప్పుచున్నది. కాగా భుజ్మకియకు కూడ ఆధారము నగరము. కాని దానినిబట్టి 
నగర శబ్దముకంటె అధికరణార్థమున సప్తమి పవర్తింపదు. పధాన [కియావాచక ధాతువు 

కంటె (పా ప్తించిన తిజ్ చె కర్మత్వము అభిహితమగుటచే, అ ప్రధానమగు | క్రియనుబట్టి కలిగిన 
అధికరణత్యము అభిహితము కాకున్నను పై న్యాయము చొప్పున అభిహితమే యగుచున్నది. 

1861 

అవతారిక. గుడం భక్షయతి (బెల్వము తినుచున్నాడు) మున్నగు |పయోగ 
ములు లోక పసిద్ధములు. కాని గుడము సిద్ధమగు పదార్థమే, దానికి భక్షణ |క్రియవలన > 

కలిగెడి విశేషము ఏమియు లేదు. కాబట్టి పై ప్రయోగములు ఎట్టు సంగతములగును ? అను 

(పశ్నకు సమాధానము చెప్పుచున్నాడు. 

శ్లో యన్నిర్వృత్సాశ్రయం కర్మ(ప్రాపేర(ప్రచితం పునః । 

భత్వాది విషయాపత్తార్ట భిద్యమానం తదీప్పితమ్ 1 87 

యత్ = ఏ, కర్మ =కర్మ ఆనగా బెల్చము మున్నగు కర్మ, నిర్భృత్తాశయమ్ = నిర్వ ర్తి 
తము అనగా సిద్ధము, మరియు నిర్మాశయము అనగా (క్రియను ఆకాంక్షింపనదియ, అధే, 
(పాప్తేః = (కియా సంబంధమువలన, అ|పచితం + పునః = విశేషములేని, తక్ = 

అట్టి కర్మ, భక్యాది విషయాపత్తా = భక్షణము మున్నగు (క్రియలకు విషయభావమును 
పొందుటచే, భిద్యమానమ్ = పరిణామమును జెందినదై, ఈప్పితమ్ = [కియతో సంబంధించి 
నది అగుచున్నది. 

తాత్మృర్య ము... “గడం భక్షయతిి (బెల్బము తినిపించుచున్న ది - అనగా రుచికర 

సము దేశము 2709 పదకాండము 
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88] 
మగుటచే అని భావము) మున్నగు చోటులందు గుడము మున్నగునది సిద్ధపదార్థము, కనుక 
నిర్వ ర్య్యకర్మ కానేరదు. మరియు క్రియను ఆకాంక్షించునదియు కాదు. కాబట్టి వికార్య కర్మము 
కానోపదు. మరియు [కియా సంబంధమున [పచయమును టొందునదియు కాదు. కాన 

[పాప్యము కూడ కాజాలదు. అనై నను భక్షణ[కియకు విషయమగుచున్నది. అనగా గుడ 

భక్షణము ఈప్పితమగుటం జేసి దానిలో అంతర్గతమగు గుడము కూడ ఈప్పితమే యగు 

చున్నది. కాగా గుడాదులు |పాహ్యకర్మలు కాగలవు. 

బీశేౌంళము క్రియకు విషయభావమును బొందుటచే గుడాదులు కర్మలే 

యగుచో ఎల్డ ధాతువులకు విషయసంబంబంధ ముండుటవలన ఎల్లధాతువులు సకర్శకములే 

కావలెను అట్టితరి అకర్మకధాతువులే లకపోయెడిని అని |పశ్ని ంపవచ్చును. 

సమాధానము--- బాహ్యకర్మలు లేని ధాతువులు అకర్మకములు కాగలవు. ఆస్తే 

ఉంటున్నాడు) ఇచట ఉనికిని చేయుచున్నాడు అను రీతిని అర్థమును [గహించిన ఆ ధాతువు 

నకు బాహ్యకర్మ లేనందున అది అకర్మకమె కాగలదు. 1811 

అవతాగిర___ బాహ్యకర్మ ఉన్నను దానిని వివక్షింపనిచో ఆ ధాతువుకూడ 

అకర్మకము కాగలదని చెప్పుచు ఆ (ప్రసంగమున నాల్లు విధములుగా ధాతువులు అకర్మక 

ములు కాగలవని చెప్పుచున్నాడు. 

శో॥ ధాతోరరాన రే వృ తే రాత్వరేనోప సం(గహోత్ | 
౧ థ్రివి ఆంధ అభ 

(ప్రసిద్ధి రవివకొతః కర్మణోఒకర్మికా (క్రియా ॥ 88 

[కియా = ధాతువు, అకర్మికా = అకర్మకము (చతుర్శిః ~ (పకారై 8) నాలుగు పకారములబే 

కలుగును, 

1. ధాతోః = ధాతువునకు, ఆర్థానరే = మరియొక ఆర్థమున, వృత్తేః = ఉండుటవలన, 

ధాతువునకు ఒక అర్థమునందు సకర్శకత్యము కలుగును - భారం వహతి (బరువు 

మోయుచున్నాడు) ఒక దేశమునుండి మరియొక దేశమునకు వస్తువులను పొందించుట వహ 

ధాతువునకు అర్థము. వహధాతువునకు పై యర్థము చెప్పక మరియొక యర్థమును జూపిన 

అపుడు వహధాతువు అకర్మకమగును - నదీ వహతి (నది పారుచున్నది) 

బి, ధాత్వర్థిన = ధాతువుయొక్క అర్థముచేతనే, ఉపసం[గహాత్ = కర్మను చేర్చియుండుట 

వలన, 

దేనిని కర్మగా మనము తలంచుచున్నామో ఆ కర్మ ధాత్యర్గమున కలసియే 

యుండును. దానికంటె వేరుగా భాసింపదు. చై|తః జీవతి (వైతుడు జీవించియున్నా డు) 

[పాణములను ధరియించుట జీవధాతువునకు అర్థము. ఇచట [పాణములు ధాత్యర్గ మున అంత 

ర్లతములై యున్నవి. కాబట్టి జీవధాతువు అకర్మకము. 
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* (గద్ధ = (వనద్ధినిబట్టియ అకర్మాకము కాగలదు. 

వర్షతి (మేఘము వర్షించుచున్నది) ఇచట ఊదక'మును వర్షించుటలో మేఘము కర్త 
యని (ప్రసిద్ధము. అత్హ ఉదకమును వర్షించటయు లోక (పసిద్ధమే, కాబట్టి మరల (ఉదకమ్) 
అని కర్మ|పయుక్రము కానక్కరలేదు. కనక ఇచట ఈ ధాతువు అకర్మకము. 

4. కర్మణః = కర్మయొక్క, అవివక్షాతః = వివక్ష చేయకుండుటవలన, 
కర్మ యున్నను దానికి |కియాకారక భావసంబంధమున అన్వయము చూపక 

నంబంధమాతమున అనశ్యయమును జూపిన నదియు అకర్మకమే, 'నసంశృణుతే' (వినడు) 
హితునివలన హితమును వినడు అని భావము. 

ఎ శేవొంటయు.__.. ఈ కారికలో అక ర్మకత్యము లభించుటలో 4 మారాలు చూప 
బడినవి. కాని వానిలో మూడవ భేదము 'ద్రసిద్దేః' అనునది యుక్తము కాదు, మేమో వర్శతి (మేఘము వర్షించుచున్నది) ఇచట జలము అను పదము లేకున్నను అన్వయబోధ కలుగు 
చున్నది. అందుచే 'జలి అను పదమును [(పయోగింపలేదు. అంతమాతాన ధాతువు ఆకర్మ 
కము కానేరదు. మరియు భాష్యకర్త ఈ రీతిగ అకర్మకత్వమును ఎచటను చూపియుండ 
లేదు. మిగతా మూడు దీతులను ఆశయించి అకర్మకత్యమును భాష్యక ర్త చూపియున్నాడు. 
ఈ యంశమును విపులముగా వెయాకరణ నాగేశడు లఘు శబేందుశేఖరమున ఆత్మనే 
పద |పకరణమున నిరూపించియున్నాడు. | 188 

అవతారిక. పై కారికచే నాల్లు |[పకారములుగా ధాతువునకు అకర్మకత్వము 
సంభవించునని చెప్పబడినది. ఆ నాలుగే కాక మరియొక విధమున గూడ అకర్మకత్వము 
సంభవించునని చెప్పుచున్నాడు. 

శో భేదా య ఏతే చత్వారః సామా నేన (ప్రదర్శితాః । 
తే నిమిత్తాది భేదేన భిద్యన్నే బహుధా పునః ॥ 89 

ఏతేజ క, యే ఏ, చత్వారః == నాలుగు, భేదాః == సకర్మ్శ్మక ధాతువులు అకర్మకము 
లగుటకు కారణ భేదములు, సామాన్యేన = సామాన్యరూపమున, (పదర్శితాః = చూపబడినవో, 
తే = అవి, అనగా ఆ నాల్గు భేదములు, పునః = మరల, నిమిత్తాది భేదేన = నిమి తము 
మున్నగువాని భేదములచే, నిమి తమనగా సహాయము ఉపసర్గము. ఆది పదముచే దేశకాలా 
దులు (గాహ్యములు, బహుధా = పలు విధములుగా, భిద్యనైే = భిన్నమగుచున్న వి. 

తాత్ఫర్భ్యంమ_. 86 వ కారికచే అకర్మకత్వము నాల్గు పకారములుగా జూపబడి 
నది. అంతియికాక ఉపసర్గవళమున సకర్మకము అకర్మక ధాతువు కాగలదు. చరధాతువునకు సంచరించుట నర్థము గ్రామం చరతి ( గామముగూర్చి వెళ్ళుచున్నాడు) ఉత్ అనెడి ఉపసర్గ 

పసరించుట అను ఆ ల ప్ ర తర 
కాగలదు. ధూమ ఉచ్చరతి (పొగ మీదుగ పోవ వం ర గాలవ అకరుకవు 
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wy పరస్మైపదిధాతువు సకర్మకమైనను ఆత్మనేపది యగునపుడు అకర్మకము 
కాగలదు. ఉదా: ఘటం జానాతి (కడవను తెలిసికొనుచున్నాడు) ఇచట సకర్మకము, 

కొ 'సర్చ్పిషాజానీతే' నేతిని ఉపాయముగా గైకొని (పవర్తించుచున్నాడు. 1891 

కరణాధికారము 

అవతారిక “ స్వాజసమౌట్బస్ టాభ్యాం భిస్ జేభ్యాం భ్యన్ జసిభ్యాం -జ్యస్ జసో 

సొంజో్యోస్సుప్” (4-1-2) అనునది స్వాద్మిపత్యయములను విధించిన సూూతము. అందు 

సుజొజస్ అమనది ఒక (తికము. దానికి పథమ అని ప్రాచీనుల సంజ్ఞ. ఆ విధముగనే 

ద్వితీయా మున్న గునవియు శేషించిన ఆటు [తిక ములకును [క్రమముగ సంజ్ఞలు, వానికి కర్త 

కర్మ కరణము మున్నగు కారకములు అర్థము. అందు ద్వితీయార్థమగు కర్మ కారకము 

విచారింపబడినది. ఇక తృతీయార్థమును విచారింపవలె. 

కర్తయు, కరణమును తృతీయ కర్థములు. కర్త షష్టికిగూడ నర్భమగుటచేత నది 

సాధారణము. కరణమొక్క_ తృతీయకే అర్థము. అందువలన కర్తకంటె కరణమునకు ఆధిక్య 

మును భావించి ముందు ఆ కఠణము విచారింపబడుచున్న ది. 

“సాధకతమం కరణమ్” (1-4-42) అను సూతము కరణలక్షణ బోధకము. 

క్రియను సిద్ధింపజేయుటలో ఏయది మిక్కిలిగ నుపకరించునో ఆది కరణమని యర్థము. 

కారకము లన్ని యు కియాజనకములే గదా ఈ కరణ కారకమునకు గల సాధకతమత్యము 

ఎట్టిది ? అది (పకృష్ణోపకారక మెట్టగును ? అని శంకించి, ఆ _పకర్షను వివరించుచున్నాడు. 

A “కియాయా 8 పరినిష్ప _త్తిర్యద్వ్యాపారాదన న్లరమ్ । 

వివక్ష్యతే యదాయ (త్ర కరణం త_త్తదాస్మృతమ్ i 90 

క్రియాయాః = క్రియయొక్క-, పరినిష్ప త్తి = సంపూర్ణమగు సిద్ధి, యద్ వ్యాపారాత్ = ఏ 

కారక వ్యాపారముకంటె, అన న్తరం = అవ్యవహితో త్తరకాలమున = వెనువెంటనే, యదా, 
యత్ర = ఎపుడు, ఎచట, వివక్ష్యతే, తదా = జరుగునట్టు వ కచే తలంపబడునో, అపుడు, 

తత్ర, తత్ = అచట అది, కరణమ్ = కరణము, స్మృతమ్ = (అగునని) తలంపబడినది. 

తాత్స్రర్భం బిశేషాంళములు.... [కియా నిష్పత్తికి సాధనములన్నియ సన్నిహిత 

ములై యుపకరించును. అపుడు వానిలో దేని వ్యాపారమునకు వెంటనే ఆ |క్రియ నిషృన్న 

మయినట్టు వాక్య[పయో క్ర భావించునో అది సాధకతమము. అదియే దాని అతిశయము. 

ఛేదనమను (క్రియను జూతము. అచట కర్మ, కర్త, అధికరణము మున్నగునవి 
అన్నియు తమతమ వ్యాపారములను జేయుచున్నను, ఆ ఛేద్య వస్తువగు దానియందు అవయవ 

విశ్లేషమును చేయునది కొడవలియో క త్తియో అగును. అది పనిచేసిన తరువాతనేగదా ఛేదన 

క్రియ నిష్పన్నము. కావున నది, పకృష్ణోపకారకము. ఈ విధముగనే చూచుట అను [క్రియకు 
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బ్ను _పకృష్ణ్టూధనము. కారికలో, వివక్ష్యతే = వివవీంపబడుకో అని చెప బడినది. కర తన బుద్ధిలో దేనిని సాధకతమముగ భావించునో అదియే కరణమగునని దాని హవము. "= 
వ్యాకరణళాస్త్రమున వివక్షోపారూఢమగునదియే అంగముగ [గహింపబడును 

దానికి బాహ్యసశ్తతో బనిలేదు. అనగా నది మనస్సుననుండిన చాలును బయటి నుండ నక్క_జి 
లేదు. భేదన (క్రియలో, (పకృష్టోపకార కము దాతమో చురకత్తియో అయినను, “బలేన 
లునాతి" = బలముతో కోయుచున్నాడు అనియు నందురు. అనగా నట బలము 
ముగా వివక్షింపబడినదనుట. దర్శనమునకు 
“ఆలోకేన పశ్యతి” 

_ప్రకృష్టోపకారక 
చకుస్సు (పకృష్టోపకారకము. అయినను, 

స్ = వెలుగుతో జూచుచున్నాడు అందురు. అదియు వివకామూలక మే. పాక 
_కియకు స్థాలి, అధికరణముకాని, దానికి, కరణత్వమును వివక్షించి 
గిన్నెతో వండబడుచున్నది అనియు నందురు. ఇతర కారకములగు ./ స్థాల్యాదులకు వాస్తవ 

పమును, వివక్షితరూపమును వేరువేరుగానున్నను, కరణమున కొక్కటియ రూపము. అది వివక్షాధినము. సాధనముల వ్య వహారమంతయు బుద౭వనమూలక క న 
నవత అష ప హోర | ద్య సమూ లముగాగలది అని సాధన 
వ్య ఎ ముద్ధ్యవస్థా బంధనః” అని మూడవకారికలో చెప్పియున్నను మరల ఇచ్చట 

వివక్ష్యతే” అని చెప్పుట కరణకారకము ఎప్పుడును వివక్షాదీనమే. దానికి వాసవరూపము 
లేనేలేదు అని సూచించుటకే అని తాత్పర్యము. న Tear 

అవతారిక... అనంతరకారికయు నీ విషయమునే తెలియజేయునది, 

లో వస్తుత _స్తదనిరే శ్యం న హి వస్తు వ్యవస్థితమ్ | 

స్థాల్యా పచ్యత ఇతే్యేషా వివకెదృశ్యతే యతః ॥ 9| 

వన్తుతః = వస్తురూపమునుబట్టి, తక్ = ఆ, కరణము, అని ర్టశ్యమ్ = నిరేశింపదగినది కాదు 
వసు = కరణమను వను ని న | 
స్తు= ను వస్తువు, వ్యవస్థితం న హి = నియతము కాదుగదా, యతః ఇ ఎందు 

వలననగా, స్థాల్యాపచ్యతే = గిన్నెతో వండుచున్న ది, ఇతివషా = అకు, ఈ రూపమగు, 
వివణా = వక్తల ఇచ్చు, దృశ్యతే = కనబడుచున్నది గదా. 

తొత్తృర్భ ఎిశేవాంళయులు వంటకు గిన్నె ఆధార యు. 
చున్నాడు' అనవలసియున్న ది కాని, దానిని వంటకు 
ఆనుటయు గలదు. వంటకు _పకృష్టోపకారకములు క్ర 

యున్నది. ఆ కథెలు తడిగలవై త్వరగా వంట చేయటకు ఉపయోగింపకున్నను, గాలి జ గిన్నె, తన పలుచనితనవ సిద్ధికి మిగుల ఉపటె  అగుటయ" 
i ఎ లే చన బువలన (కియాసిద్ధికి ఎగుల ఉపయోగించునది అగుటయు కలదు. 

గా ఎ వతీకమెన కరణతంము నె ము న్స ‘ 
వ తక మైన త్వము గ్థాలికిని సంభవము. కనుకనే 

వ్యవహారము, లోకమున నెర్పడియున్న దని భావము. 

కనుక “గిన్నెలో వండు 

కరణయునుగా వివత్నించి “గిన్నెతో” 

విలు. కావున 'కాషైఃపచతి' ఆనదగి 

మం లాం అల్లో శి ఇల నో స్థ ల్యాపచ్యతే ఆస (పసిద్ధ 

19011 

కరణము (పకృష్టోపకారకమగుటవలననే ఆయా 
లము సత్యరముగ సిద్ధించుట క్రై, ఆ కరణములకు 

అబతా రిక ___ [కియాసిద్ది3, 
కియలను చే కింది కియల యువారు, తాముద్దేశించిన ఫ 
సంస్కాారవి శేషములను, భిన్న భిన్న వినియోగ ములను జేయుచుందురు, 
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0] 
శ్లో॥ కరణేషు తు సంస్కారమారభంతే పునః పునః | 

వినియోగవి శేషాంశ్చ (పధానస్య (పసిదయే i 92 
© 

(పధానస్య = [కియయొక్క_, (పసిద్ధయ = సంసిద్ధిక్రె, కరణేషు, తు = కరణములందే, 

సంస్కా-రాన్ = సంస్కారములను, వినియోగవిశేషాన్ చ = వేరువేరు వివియోగములను, 

పునః పునః = మరల మరల, ఆరభ నే = (ఫలమును గోరువారు) చేయుచుందురు. 

తాత్ళర్భం బిశేషాంళ ములు |క్రియాసిద్ధి పధానము. దానికి |పకర్షవంతమయిన 

సాధనము కరణము. అందువలన, ఫలసిద్ధికై, ఆకరణమునకు తరచుగా సంస్కారములను 

పదును పట్టుట మున్నగువానిసి చేయుచుండుట కనుచున్నాము. ఛేదనమునకు కరణము 

ఖడ్గము. దానికి ఉ త్రేజనమును తజచు చేయుదురుగదా. వినియోగ విశేషములనగా, దానిని 

అనేక విధములుగా నుపయోగించుట. ఉద్యమనము = మైకెత్తుట, నిపాతనము = పడ వేయుట 

మున్నగునవి యనుట. కట్లైలు వంటకు కరణములు. వానికి సంస్కారము ఉపధానము. 

అనగా నవి చక్కగ మండునట్టు 'పేర్చుట. జొరుచున్నవానిని ఎగ|దోయుచు సవరించుట 

వినియోగము. చూచుటకు కన్ను, కరణము. దానికి సంస్కారము కాటుక పెట్టుట, స్పుటముగ 

నగపడుటకు వలయు మందువంటిది. వినియోగము |పణిధానము. అనగా, నిలుకడతో 
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రా కి 
అవోతారిశ “అశ్వేన పథా దీపికయా యాతి” = దీపమును బుచ్చుకొని, 

గుజ్జముమీద నెక్కి మార్గమున బోవుచున్నాడు. ఈ వాక్యమున, అశ్వము, పంథ, దీపి5ి 

మూడును కరణములు. వానిలో నుపకార (పకర్షను, ఎట్టు వివక్నింపవలెను ? అనిన నీ [క్రింద 

కారిక దానికి సమాధానము. 

శ్లో స్వకక్యాసు (ప్రకర్ల శ్చ కరణానాం నవిద్యతే | 
౧ ర్న 

ఆ(శితాతిశయత్వంతు సరత _స్తత్ర లక్షణమ్ ॥ 9A 

కరణానాం = కరణకారకములకు, (పకర్షశ్చ = అతిశయము, అనునది, స్వక వ్యాను = తమ 

కరణత్వావస్థలలో, నవిద్యతే = ఉండబోదు, తత్ర = అందు, ఆ(శితాతిశయత్వంతు = ఉసకా 

రాతిశయము, పరతః = ఇతర కారకములనుబట్టి, లక్షణమ్ = [గహింపదగినదగును. 

తాత్త్రర్భ ఎొనేవాంజ ములు. సాధకతమమనగా, ఇతర  సాధనములకంటె 

త్వరగా [క్రియను నిష్పాదించునది అని యర్థముగాగి సజాతీయములలోనే, అతిశయ విశేషము 

కలది అని గాదు. [పకృతోదాహరణమున జూడుడు. అశ్వము, దేశాంతర్నపాప్తికి, కర్త 
కంటె (ప్రకర్షగల ఉపకారము, మార్గముగూడ, దొంగలు మున్నగు ఉప|దవములు లేక యాన 

[క్రియకు మిక్కిలి ఉపకరించునది. దీపము చీకటిని తొలగించి వెలుగునిచ్చును గాన అదియు, 

ఇతర కారకములకంటె మిక్కిలి ఉపకరించును. కావున, అశ్వము, పంథ, దీపము అను 

మూడు కరణములును ఏకకాలముననే యాన [కియాసిద్ధికి; ఇతర కారకములకంటె అతిశయిత 



ot నాకాలని? 
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ము వకరించుట సంభవించుచున్నది గాన వానిలో నొకదాసికంటె వేరొకదానికి (ప్రకర్ష 

అవొతొళద కల ఇతర కారక ములకు, స్పర్గయే అసంభవము. ఏలయన 

కా* కలకు దె. వియోగించువాడు కర్త. పిమ్మట నవి తమ తమ వ్యాపార ములందు 

పషంచు",. అట్రియెడ గాధకతమమగు నద క రృృకారకము గావలెనుగాని కరణకారక 

మెట్ట పటు నా శంకకు సమాధానము 

శో॥ స్వాతం తేఒపి(ప్ర పయోకార ఆరాదేవోపకుర్వతే | 
ag ఇసి 

జీ అంటి 

కరణన, హి సర్వేషాం ౩ వ్యాపారో వ్యవధీయతే | 94 

వయాక్తా'ః ఆకొర్తలు, స్వాతంతే అపి = స్యతం|తులె నను, ఆరాత్ వవ = దూరమున 
టా 

౪ mei Wat జ a నై పి ఎవతీయు, ఉపకు_ఆ = డయాసిద్ధిలె నుపకరించుచుందురు, సర్వేషాం = అన్ని కార 

లు. దావా = వ్యాపాకమును కరణేన = కరణకారకము యుక వ్యాపారముచే, 

సధ యుత్రేహ్రీ = వ్యవపి తమగను గదా. 

"రం వొసేవొంటొ య ల ప తాళ'ర్హో వ ఛషెంళ్ ములు__ కరణమనగా _డ్రయానిద్ధికి అవ్యవహిత పూర్యమగు 
dye Ce అం Ree గి అ సళ బ్ రా ద ఉం వా వము. బెప్పబడినని.. ఏ కారకము పనెచేసినవెంటనే |క్రియ నిష్పన్నమగునో అది 
స క శ ణ్ అం / అత్ని ఇట త న జో అర "జే ఒప బడిన తరువాత క క రకు కరణత్యమునకు [పసంగమేమి 2? సాధనము 

॥ ల ష్ oe చు Wn ము రఎకానకవ నవ 
పి వచ్చునని రృకావకము. సాధనములు క ర్రచే విసియోగింపబడి తమ తమ 

rag oy meg జ rn 1 ఫో టో mi ఇటో wu | 
జ | తేరు అంచిన పి వీదప | (వైయ సిద్ధించును. కనుక క్ర _రృకారకములు [కియా 

స్రీ చూ మేల అ గ అసం దూమగా? దగ్గణ కావు. ఒక్క కద “ణే [కియా సిద్ధికి సన్ని హితము. ఏ ఇతర 
కా క “వాన ములయినను కణ వ్యాపార ముచే వ్యపహితములు కాక తీరదు. కాబటి 

(౪) 

కొలణమేగాని కర్రృకార “కము కానేరదని భావము. ౪94 
జేక్ ల్ a ల్ స్ ళ్ 3 4 ల 

శవ హా బం కలి ఆచ mm EW “జ టల క్ర అటు మరయ షత శ కారకముంతో కర్త పోటీవడుటకు అవకాశమే ఆఫ ws 

fn | Wa , అతి దారి బ్లా (కియాసిదె (ప్రకర్షో వా వా న్యగ్భావ _స్త్వేవ కర్తరి | 
bh mh అల & me NTI డౌ సత్యాం హి సామాన్యం సాధకత్వం (ప్రకృష్యతే 7 95 

‘ అంవా; వా వడా, రాజి నవ్వా ము హా న్స్ సట [వ జ En "క | ఎ గిద్ధం మట ౨ విషయమున, (ప్రకర్షః = = అతిశయ 
జీ | కో మ అతల మత గ్య న మట్టుకు, దొరా = క్ర అకాల కమునకు, న్యగ్భావః అం. . నామాళుం = హరా౪ | ॥ ఇ / Worse "టా =. ప్ర అమగు, సా రకత్వ లాలా సాధనత్వము దాబా కాల 

we CR ' . (గ. న. న. న్ bw ఆ me ఇ ఎట్టి [ తాం _యాసిది కలిగిన తరువాత, [ప్రకృష్యతే హి = అతిశయము 

చొతి లం బెకేవొంకము రాశకములు వ్యాపారములను నిర్య ర్తి రించిన తరువాత మ ఘు టు 
ఏం సై జి జ స్తై మ os శ జు వ్ష ఇ 1 ల ల్లో 

న. ఖ్ యము ఇరా చ కతర్ కాంకములకంటె కరణము మిన్న. కర్ర తన 

సముదేశము 285 పదకొండము 
96 
ద్యాపారమునందు పవర్తించు కాలములో, ఇతర కారకముల కే వ్యాపాఠమును లేనేలేదాయె. 

వానికి సాధనత్వము సిద్ధించుట క ర్రృవ్యాపారమునకు తరువాత నవియు తమ కా్యపారము 

అందు (పవ_ింపగా గలుగును. ఆ దశలోనే వానిలో (పకర్షాపకర్షలను గూర్చిన వివక్ష. 

అయ్యది, కరణమునకు, తనతో తుల్యకక్ష్యలోనిదై న అధికరణాదులతో సంభవింపవచ్చును. 
కర్రతో గాదు. కర్త స్వామి. ఇతర కారకములు భృత్యప్రాయములు. కర్త స్వతంతుడు 

మామే. అవి స్వతం్యతములును కర్తకు పరతం|త్రములును గూడ నగును. భృత్యుంతో 
స్వామికి స్పర్థయెమి ? కరణమును కర్తకు పరతం[తమే అయినను, సాధనాంతరముల 

దృష్టి చే సాధకతమముగా నోపును. కాబట్టి “అస్యతం|తమైనది (పకర్షగిల సాధన మెట్టగును?' 

అను |పశ్చ కవకాశము లేదు. 195 

అవనతాొరిరో క ర్రకును కిరణమునకును ఇట్లు రూపభఖభదము కలదని నిరూపించి 

తిరి గదా? అదైన, “అసిఃఛిన త్రి” = “కత్తి కోయుచున్నడి” అని వ్యవహరింతురే ? అది 

యెట్టు ? కరణమగునది కర్త యొట్టగును + అనగా 

శో అస్యాదీనాం తు క_ర్భృక్వే తొ _ద్ది కది, కరణం విదుః ! 

తై క్ల దీనాం స్వతంతత్వే 'ద్వేధాత్మా న్యవతిష్థతే i 96 

అసి ఆదీనాం = కత్తి మున్నగునవి, క ర్హృత్యేతు = కర్తలయినపుడు, తైకజ్ల్యాని = వాసి 

తీక్టత మొదలగుదానిని, కరణం = కరణమునుగా, విదుః = తలంతురు, తై క్ల్య్యాదీనాం = 

కత్తి పదును మున్నగునవి, స్వతం|త్రతే = కర్తలుగా భావింపబడినపుడు, ఆత్మా = ఆ 

కరణ స్యరూపము, ద్వేధా = రెండుగా, వ్యవతిష్టతే = వ్యవస్థిత మై యుండును. 

తాత్సర్వ ఎి శేవొంళ ములు. చెట్టు నరకువాడు చేతనుడగు మనుష్యుడు. కాని 

వానితో బనిలేకయే మంచి పదనుగలదియగు కత్తియే ఆ పని చేసినపుడు, “కత్తి తెగకోయు 

చున్నది” అందురు. ఆపుడు కత్తి కరణము కాదు. వేజొకటి కరణము కావలెను అది యేమి ? 

దాని తీక్షత్వమో, బరువో, కఠినత్వమో, దాని అవయవ సన్నివేశ విశషమో, ఆ పనిని 

చేయుటచేత అవికరణములగును. 

ఇక ఆ తీష్టత మున్నగువానినే కర్తలుగా వివక్షించుననుకొనుడు. అపుడు అవి 

శబ్దభేదముచె రూపభెదమునంది కర్తలుగను కరణములుగను గూడ వ్యవహరించును. ఎట్టన ? 

“తైళక్ల్యం ఛీన త్రి స్వసామర్థ్యిన” = కత్తి పదును తన శ క్రిచేత వృక్షమును ఛేదించుచున్నది' 

అనిన ఛేదన [క్రియలో క్రర్తయు కరణమును తీక్షతయే. అదియే సాధకతమము. తన శకి 

యనగా ఆ తీక్టతయే. కాని ఏ ఎ (కియకై నను కరణముండి తీరును. ఇచట కరణాంతర మగ 

పడదు. అందువలన శబ్దభేదముచే రూపభేదము కల్పితము. 1061 

అవతారిక కర్తయు కరణమును భిన్న భిన్నములని యుపపాదింపబడినది 

గదా. అపుడు “ఆకడారాదేకా సంజ్ఞా” (1-4-41) అను సూతములో “కరణం పరాణి” 
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లను వ శ. గళ క బ ఇ ల్ ను జ చ ల్ని అ వా త్రిముచేత, ౨ రణసంజ్ఞను, దానికే తరువాతి సంజులు, బాధించును అని, వానికి 
ఇ లు 

వి పతి షేధముపపాచెంపబడినదిగదా అది యెటు పొసగును 
క. 

నౌ 
0 తుర్యబత విరోధమునకు ప్రస క్రి యుండదుగదా ? అనిన. 

ళో ఆత్మ భేదేపి సత్యేవమే కో ౬ర్హ స్పత థాస్థిత 8 | 

తదాాశయత్వా ద్భేదేఒపి కృత్యం బాధకం తతః ॥ 97 
ఎవం జ ఇట్టి వివక్షచేత, ఆత్మ భేదే = స్వరూపభేదము, సతిఅపి = ఉన్నప్పటికిని, ఏకః = 
ఓఒక్క-టియే అయిన, సః = ఆ, అర్థః = (ద్రవ్యము, తదా (క్రోయత్యాత్ = కల్పన నాశయిం 
చిన దగుటవలన, తథాస్థితః = అ్టే ఉండినవగును, తతః = అందువలన, ఖేదే౭పి = వివక్ష 
వలన భేదమున్నను, కర్తృత్వం = క ర్హృసంజ్ఞ, బాధకం, భవతి = కరణసంజకు బాధక 
మగును. “ 

తాళ్ళర్య బీశేషాంతిముల_ కర్తృ శ క్రికిని కరణ శ కికిని ఆధారమగు, ఆ 
ఖడ్గమను (చవ్యము ఒక్క_టియే. భేదము కల్పితము. కాల్పనికమగు భేదము వా స్తవికమగు 
ఎకత్యమును బోగొట్టదు. కారికలోనున్న “తదా శయత్వాత్” అను పదమునకు కల్పన నాశ 
యించిన దగుటవలని ఆనియు జెప్పనగును, లేదా క ర్భృకరణ సంజ్ఞలు రెండును, ఆ ఏకార 
మునే ఆ్మ్ళళయించినవగుట వలన ననియు వ్యాఖ్యానింపవచ్చును. కారక శకులు వేరయినను 
వాని కాధారమగు (ద్రవ్య మొక్క_టియే అగుటవలన, వి,పతి'షేధ ముపపన్నము కావచ్చును. 

శక్తి విశిష్షమగు [దవ్యమునకు క ర్చృకరణాది సంజ్ఞలు. వానిలో కరణసంజ 
జో ఇ 

ర 
పూర్వము. క రృ సంజ్ఞ పరము, ఆష్టాధ్యాయీ సన్ని వేళ మట్టున్నది. తుల్యబలములకు విరో 
ధము కలిగినపుడు పరము పూర్వమును బాధించును. “అసిఛిన తి” ఉదాహరణము. 
అసి, సాధకతమము. దాని కొకానొకపుడు స్వాతం|త్యమును వివక్షింపవచ్చును. వక రెండు 
విపక్షలను జేసినపుడు రెండు సంజ్ఞ లేకకాలమున నుండుటకు వీలు కలుగదుగాన పరము 
పూర్వమును బాధింపగా, అసి కర్త అగుచున్నది. ఆది దాని కారోపితము. 

'ధనుషావిధ్యతి' = వింటితో గొట్టుచున్నాడు అందురు. వింటినుండి బాణములను 
వేసి, వానితో గొొట్టుదురు. అందువలన విల్లు అపాదానమును, బాణములు కరణములును. కాని 
వింటికే (వ్రైయాసిద్ధిలో ఉపకార (ప్రకర్ష వివక్షింపబడినది. అపాదాన సంజ్ఞను పరమెన కరణ 
ఒల్లో ఇ న లో రీ కా సంజ్ఞ బాధించినది. | వింటితో గొట్టుచున్నాడు అనగా అమ్ములు లేకపోవుటచే వింటినే 
గహించి దానితోనే గొట్టుచున్నా డనరాదా : ఆ యర్థము లేదా అని యడుగరాదు. పకరణ 
మును బట్టి ఆ యర్థము సరిపడదు. ] 197 

అవతారిక వయాసిది సుపకారొవ ను స 
వస ఏ కరణకారకము (యాసిద్ధికై చేయు నుపకారము, తాను సన్నిహి 

తిమై చెయునట్టు, అసన్నిహితమై కూడ చేయుట వ్యవహారమున కననగును. 

దత్తాం. rc Tages ene 
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99 ] 
శో॥ యథాచ, సంనిధానేన కరణత్వం (ప్రతీయతే | 

త థై వాసం నిధానేపి శ్రియా సిద్దెః (పతీయతే It 98 

యథాచ = పీ విధముగను, సంనిధానేన = తన ఉనికిచె, కరణత్వం == కన అకారక త్వము, 

(ప్రతీయతే = తెలియబడుచున్న దో, తథావీవ = ఆ విధముగనే, అసంనిధానే అపి = తన 

సంనిధానము లేనపుడును, క్రియాసిద్దెః = క్రియ సిద్ధించుటవలన, [పతీయతే ఇ ఆ కరణ 

త్యము తెలియవచ్చుచున్న ది. 

తాత్సర్యో ఎ శేవాంటములు._... “దా|తేణ లునాతి" = కొడవలితో గోయుచున్నాడు 

అనునపుడు, కొడవలి అను, కరణము, తానుండి కోయుట అను [కియను సిద్ధింప జేయు 

చున్నది. '““ధనాభావెన ముక్తః” = డబ్బు లేమిచే విడువబడినాడు అనునపుడును ధనము 

ఏడిచి పెట్టబడుట అను |క్రియ కుపకరించుచున్న దిగాని, అభావరూపమున నుపకరించుచున్నది* 

అనగా దాని అసంనిధానము కరణము. లేని ధనముచే ముక్తి అనుట. 1981 

అవతొారిత.-- ఈ విషయమున సూతకార మతసంవాదము జూపబడుచున్నది. 

శ్లో॥ సోకస్యవాభినిర్వృ త్రేరనివృ క్లేళ్చ తస్యవా | 

(పసిగ్గిం కరణత్యస్య స్రోకాదీనాం (ప్రచక్షతే ॥ 99 
@ —_ 

సోకస్య = అల్పమైన దానియొక్క, అభినిర్బృ త్తేః వా= సిద్ధివలనగాని, తస్యకాఆ ఆల్పము 

యొక్క, అనివృత్తేః వా = శేషమువలనగాని, సోకాదీనామ్ = సోక, అల్ప, మున్నగువానికి, 

కరణత్వస్య = కర ణకారకత్యమునకు, 'పసిద్ధిం = సంసిద్ధిని, [ప్రచక్షతే = చెప్పుదురు. 

తాళ్ళ్రర్మో బిశేషాంళ ములు... “కరణేచ సోకాల్చకృ[చ్చ కతిపయస్యా సత్త 

వచనస్య'' (2-8-88) అని సూత్రము. స్తోక, అల్ప, కచ్చ, కతిపయ - అను నాలుగును 

[దవ్యవాచక ములు కానపుడు కరణార్థమున పంచమీవిభ క్రి [పత్యయములు వాసికి వచ్చును, 

అవి, వికల్పముగాన తదభావమున, కరణార్గమున రాదగిన తృతీయయు (ప్రవర్తించును అని 
సూతార్థము. “సోకాత్ ము క్తః' “సోకేనము కః’ - అని యుదాహరణము. ఇట సోకాది 

బ్దములు శుక్టాది శబ్దములవలె ధర్మమా[తమును బోధించునవిగాన అ|దవ్యవచనములు. ఆ 

స్తోకము [కమధర్మము, అనగా అల్పత్వము, విద్యమానమైగాని, అసంనిహితమయిగాసి 

విమోచన కియలో నుపకరించును. ఒక వ్యక్తి, ఒకనికి తాను కొంత ఈయవలసియున్నది. 

అందు స్వల్పాంశ మె సిద్ధమై వానికడ నున్నది. వాడకించనుడు. అంతకుమించి ఈయలేడు. 

అపుడాదాత, . వానిని బుణవిముక్తునిజేసిన, “సః స్టోకాన్యు క్షణ” అనుచున్నారు. ముక్తికి 

హేతువు అల్పత్వము. లేదా ఈయవలసిన దానిలో నధికభాగ మిచ్చివేసినాడు. ఇక శేషించి 

నది అల్పము. ఆ అల్పత్వముచే విడచి పెట్టబడినాడనియు నర్థము కావచ్చును. ఆ అల్పము 

గూడ వానికడ నిపుడు లేదాయె. 

ముందుచెప్పిన యర్థమున స్తోకము విద్యమానమై ముక్తికి కరణమయినది. రెండవ 
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యర్థమున నది అవిద్యమానమై ము క్తికి కరణమైనదనుట - ఇటే “వకాన్నవింశతిః' ae | 1021 వివక్షితమైన కరణము, తృతీయా [పత్యయముచే చెప్పబడినట్లు, “ల్యుట్” 
పదమును జూడుడు. “ఏకేన నవింశతిః” = ఒకదానిచే ఇరువది కాలేదు. పందొమ్మిది అని మున్నగు, ధాతు విహిత [పత్యయములచేత గూడ చెప్పబడుచుండును. “ 
యర్థము. ఇట ఇరువది కాకుండుటకు, ఒకటి, అభావరూపమున కరణము. | 99॥ “పచనం వధః” = వంటకు కరణమైన కె, “కచనం తేజః” = వంటకు 

అవతారిక. సాధన వ్యవహారమంతయు వక్తల వివక్షనుబట్టి యుండునని | కరణమైన అగ్ని. “పచనీ స్థాలీ'” = వంటచేయు నన్నె. “'“పచనం జాష్ట్యమ్'” = వంటకు 
తేలినది. కావున మనము క్రియాసిద్దిలో దేనిని మిక్కిలి ఉపకరించునదిగా దలంతుమో అది | కరణమెన వేడి. ఇట్టి (ప్రయోగములు వివక్షనుబట్లి పలు రకములుగ భాషలోగలవు. ॥100॥ 
కరణము కావచ్చునని చెప్పుచు, వివక్షా |పకారమును వివరించుచున్నాడు. . - | | 

శో॥ ధర్మాణాం తద్వతా భదాదభేదాచ్చ విశిష్యతే | | క ర్లోధికారము 

(కియావథి రవచ్చేద విశేషాద్భిద్యతే యథా ॥ 100 అవతారిక తృతీయావిభ క్రికి కర్త, కరణము అర్థములు. అందు కరణము 
అవధేః = అవధియొక్క, అవచ్చెద విశేషాత్ = భేద విశేషమువలన, కియా = |క్రియ, విచారింపబడినది. ఇక కర్త విచారింపబడును. ““స్వతం|తః కర్తా” (1-4-54) అనునది 

యథా, భిద్యతే = ఎట్టు భేదించుచున్న దో, తథా = ఆ విధముగ, ధర్మాణాం = ఆ|శయించి క ర్హృసంజ్ఞా విధాయకము. స్వః ఆత్మ, తంత్రం = (పధానము, యస్య సః = దేనికో 

ఉన్న వానికి తద్వతా = ఆ ఆశ్రయముతో,  భేదాత్ = భేదమును భావించుటవలనను, ' అది అని విగహము. [క్రియను సాధించుటలో కర్త |పధానభూతుడు. కరణాది కారకములు 
అభేదాత్ చ = ఏకత్యమును వివకించుటవలనను, కియా విశిష్యతే = క్రియ మారుచుండును, కర్త వినియోగింపగా పనికేయునవి. అది కర్తకు పరతం [తములు. అయినను తమతమ 

పనులలో తాము స్వతంతములే. కర్త |పేరించినను నవి పనిచెసిననేగదా [క్రియ సిద్ధించు 

నది: అఆట్టియెడ క ర్రకుగల అతిశయమేమి ? అను శంక కలుగును. దానికి సమాధానముగా 

నీ రెండు కారికలును అవతరించినవి. 

తాత్పర్య విశేషాంశములు ““దేవదత్తః కా~ైః పచతి'' = దేవదత్తుడు కపైలతో 
చంకుపన్నాడు'. అన్న వాక్యములో, క్టైలు వంటకు కరణములుగా చెప్పబడినవి. వంట 

అభేదమను. వికి pre క. చ en ఆశోయమత్య 1 శో॥ పాగన్యతః శకిలాభాత్, న పాదనాదకి / ట్టి పయోగములు బడుచున్నవి. దేవదత్తుడు, క పైలతో, స! (వాగస్యతేః శరలాభాతి, న్యగ్భావాబాదినాదఎ | 
చేయు వంట అని అపుడర్హము. తదదీన (పవృ త్తిత్వాత్ , (పవృతా నాం నివరనాత్ ॥ 101 

““ఏథాః పక్ష్య్యంతి తేజసా” = కట్టెలు “ఆగ్నితో వంటచేయును అని ఇంకొక షతా(త్ |పతినిదేః, |సవివేకే చ దర్శనాత్ 
వాక్యము, ఇపుడు, క ట్దైలు నిప్పుతోచేయు వంటి వాక్యార్థ ము. ట్లో! అదృష్టత్వా © నిధేః (పవి నాఆ |! 

. ఆరాదప్యుపకారిత్వే స్వాతంత్ర్యం కర్పురుచ్యతే ॥ 102 
తేజః పచతి జాష్ట్యేని” = “నప్పు తన వేడితో వండుచ న్నది' అనిన ఇపుడు, | 

వంట అను ఆ (కయ భేదించినది, జొష్ట్యము, అగ్నికంచె వేరుగా క్రియాసిదికి ఉపకరించుట అన్యత ః = ఇతర కారకములకం మె, పాక్ = పూర్వము, శ కిలాభాత్ = శ కక్తిని పొందుట 

చేత సాధనభేదముచే | కియాభేదము. ° వలనను, న్యగ్భావాపాదనాత్, అపి = వానికి పరాధీనత నాపాదించుటవలనను, తదధీన 
1 పవృ త్రిత్యాత్ = అవి తనకు పరతం్యతములై | పవ ర్రించుటవలనను, | పవ , నివర్త గామా దా గచ్చతి”” = ఊరినుండి వచ్చుచున్నాడు. లల ల ల ల లికనాం 

జరా నాత్ = ప్రవ ర్తించినవానిని మరలించుటవలనను, |పతినిధేః = కర్తకు, బదులై నది, 
గౌమన్య సమీపాదాగచ్భతి”” ఊరుదగ్గఅనుండి వచ్చుచున్నాడు. అదృష్టత్వాత్ = కనబడకుండుట వలనను, _|ప్రవివేకీ = ఇతర కారకములు లేనపుడును, 

ఉభయ,త కీయ ఒకటియే. ఆగమనమే. కాని అవధులగు, [గామము తత్సమీపము దర్శనాక్ చజరర్త కనబడుటవలనను, ఆరాత్ = దూరముగ నుండి, ఉపకారిత్వే = ఉపక 

అను వాని భేదమువలన దానికి భేదము వివక్షితము. రించుట, _ సత్యపి = ఉన్నప్పటికిని, కర్తుః= కర్తకు, స్వాతంత్యం = స్వతంతత, 

(గామమనగా, అడవులు, సీమలు, మున్నగువానితో గూడినదని యర మెనపుడు 9 ఎ స 

గామ సమీపమునుండి వచ్చినను |గామమునుండి వచ్చినట్లే. [గామమనగా దాని సరిహదు తాత్పర్య విశేషాంశములు కర్త స్వతంతుడనుటకు ఆటు కారణములిందు 

వజకు మా(త్రమే అని యర్థమైన, [గ్రామసీమ వేరుగాన అపుడు [గామ సమీపమునుండి వచ్చు జూపబడినవి. కర్త, ఫలమును గోరి ఆయా కార్యములందు (పవ ర్హించును. ఆశక్తి కర్తకు, 
చున్నాడందురు. అవధులు భేదించుటచే క్రియకు భేదము. అంతియ. | ఇతర కారకము లన్నిటికంటె ముందు లభించును. అది మొదటి కారణము. 

[19] 
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కర్ర కరణాదికారక ములకు న్యగ్భావమును ఆపాదించును. అనగా అవి తనకు 
వళవర్తులై. (పవ ర్తించునట్టు చేసికొనును. అది రెండవ కారణము. 

కరణాదులు కర్తకథినములై తమతమ పనులందు |పవర్తించునుగాని స్వతంత్ర 
ములు గావు. ఇది మూడవ కారణము. 

కర్ర ఫలార్థిగాన ఫలము సిద్ధించిన తరువాత నాతడు తన వ్యాపారము నుండి 
విరమించును. కరణాదు లతి[పవృ త్రములైన, వానిని విరమింపజేయును. ఇది నాలుగవ 
కారణము. కరణాది కారకములకు పతినిధి సంభవించును. ఖడ్డముగాని గొడ్డలిగాని పని 

చేయనపుడు, దానికి బదులుగ సాధనాంతరమును కర్ర సంపాదించుకొనుట కలదు. ఆ 

విధముగ కర్తకు (పతినిధి యగుపడుట లేదు. ఇది అయిదవ కారణము, [పవివేకమనగా కార 
కాంతరములు లేనేలేకుండుట. ఏ కారకములును లేకున్నను కర్త మా।!త ముండు [కియలును 
గలవు. ఎట్టన- అస్సి, విద్యతే, భవతి అనునవి, ఉన్నాడు, అనగా ఎవరో ఒక కర్త ఆ 
కియ కా శయమైనవాడు తప్పదు. ఇతర కారకములు లేవు. ఇది ఆజవ కారణము. 

“ఇచ్చట నున్నాడ' అనియో, “ఇప్పుడున్నాడు' అనియో, దేశకాలములు అధికర 
ణముగా (ప్రతీయమానము లపుడుగూడ నగునుగదా యనిన, ఆ (ప్రతీతి నాంతరీయకముగ 
నున్నను, శబ్దవ్యాపారము వలన వచ్చినది గాదు. ఈ హేతువులచే కర్తకు _పాధాన్యము. 
క్రియాసిద్ధికి కర్త వ్యాపారము దూరమే. అయినను కారకచ[క్రము నంతను |త్రిప్పవా డాతడే 
యగుటచే నాతనికే స్వాతంత్ర్యము. 

ఈ రెండు కారికలును, ““కారశే” (1-8-28) అను సూతమునందు మహో 

భాష్యమున సం|గహరూపముగ జెప్పబడిన (గంథమునకు వ్యాఖ్యాన భూతములు. అట. 
“కింపునః (పధానమ్ ?” అని పశ్నించి, “కరా” అని సమాధానము చెప్పి, మరల, “కథం 

పునః జ్ఞాయతే కర్తా |పధానమితి ? యత్ సర్వేషుకార కేషసన్నిహితేష కర్తా |పవర్తయితా 
భవతి" అని వివరింపబడినది. కర్త ప్రధానమని ఎట్టు తెలియనన నితరకారకములను 
(పవ ర్తింపజేయట కర్తపని గనుక యనిచెప్పుటవలన కారికో క్రములగు స్వాతం్యత్య హేతువు 

లందు గర్భితములై యున్నవి. 1101, 1021 

అవతారిక... ఇతర కారకములను [పవర్తింపజేయుట మున్నగు ధర్మములు 

అచేతన పదార్థములకు సంభవింపవు గదా. వానికి కర్తృత్వమెట్లు ; అనిన చెప్పుచున్నాడు. 

లో ధరెశరభ్యుదితై ః శబ్ద నియమో నతు వస్తుని | 

కర్పుర్ణర్మ వివక్షొాయాం శబ్లాత్ కర్తా (పతీయతే i 103 

అభ్యుదిత్తైః = చెప్పబడిన, ధర్ర్మైః = ధర్మములతో, నియమః = కూడియుండుట, అను 
నియమము, శబ్ద = శభబమునందుండదగిన, నియమః = నియమము మాత్రమే, వస్తుని తు 
న = వస్తువు విషయమున గాదు, కర్తుః = కర్తకు, ధర్మవివకాయాం = ఆ ధర్మములను 
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వివక్షించినపుడు, శబ్దాత్, కర్తా =ా శోబ్రమువలననే ఆ థర్మములుగల కర్త, పశీయతే = 

తెలియబడును, 

తాత్త్రర్వ బిశేషాంళయములు వెనుకటి కారికలలో, క ర్రకుండదగినవిగా చెప్పబడిన 

ధర్మములు వాస్తవిక కర్తకు గాదు. శబ్దముచే అచట బోధింపంబడిన కర్తకు మా[తమె* 

అట్టు కానియెడల, _ ““అగ్నిర్ధహతి”” = నిప్పు కాల్చుచున్నది. _ 'విధాః పచంతి = క ద్రైలు 

వండుచున్నవి, “స్థాలీ పచతి' = గిన్నె వండుచున్నది. ఇట్టి వాక్యములందలి వా స్తవిక కర్త 

లచేతనము లగుటవలన వానికి క ర్హృత్యము సిద్ధింపక పోవును. ఈ ధర్మములను |పయోక్త ఏ 

పదార్థములకు వివక్షించిన నవి కర్తలగును. కరణమువలె కర్పకారకము గూడ వక్తల 

వివక్షవలన నేర్పడునదియే. వ్యాకరణశాస్త్రమున శబ్దము (ప్రతిపాదించిన అర్థమే అర్థము. అది 

వా స్తవికము కానక్క_ర లేదు. అచేతనమునకు క ర్తృత్వము గూడ శబ్దబోధ్యమే గాన '“కర్శృ 

త్యమున కచేతనమునం దారోపము” అని చెప్ప బనిలేదు. 11081 

అవతారిరో స్వాతంత్ర్యము వివక్షనుబట్టి యుండునని [గహించినపిదప, 

“ఆత్మా ఆత్మానం ఆత్మనాహ న్తి'' = “తాను తన్ను తన చేతనే చంపుచున్నాడు' అను, 

(పయోగములవంటివి గూడ సుసమన్వితములగును. చూడుడు. 

శో॥ ఏకస్య బుద్ద్యవస్థాభిః భేదే చ పరికల్పితే | 
కర్మత్వం, కరణత్వం, వా క_ర్భృత్వం వోపజాయతే ॥ 104 

ఏకస్య = ఒకే పదార్థమునకు, బుద్ధి అవస్థాభిః జు బుద్ధిలో కల్పించిన అవస్థలచేత, భేదే = 

భేదము, పరికల్పితే సతి = కల్పన చేయబడినపుడు, క ర్హృత్యం = క ర్రయగుట, కర్మత్వం 

వా = లేదా కర్మయగుట, కరణత్యం వా = కరణమగుటగాని, ఉపజాయతే = సంభవించును. 

తాత్ఫ్రర్భోం ఎ శేవొంళములు.- పై [ప్రయోగమునందు ఆత్మ అనునది ఒకటియే 

మూడు కారకములుగ [పయోగింపబడియున్నది. ఒకే వస్తువునకు ఏకకాలమున ఆనేకరూపత 

సంభవింపదు. కావున వివక్షచేత రూపభేదమును కల్పించి దానిని ఘటింపజేయవలెను. 

మరియు ఆత్మ మూ _రిమంతమగు |దవ్యము కాదు. దానికి శస్త్రవ్యాపారమువలన కలిగెడు 

వధ సంభవము కాదు. దానిని గూడ వివక్షచేతనే సంఘటింపజేయనగును. 

వ్యాపరించు వస్తు వొకటి. ఆ వ్యాపారమువలన గలిగిన ఫలమును బొందునది, 

వేజొకటి. ఆ (క్రియ సిద్ధించుటకు మిక్కిలి ఉపకరించినది ఇంకొకటి. ఈ విధముగ కర్షృః: 

కర్మ, కరణములు లోకమున భిన్న భిన్నముగ నుండును. శాస్త్రమున, శబ్దము దేనిని (పతి 

పాదించిన నదియే శబ్దార్థము. అది వాస్తవికముగాబనిలేదు అని పూర్వ ముపపాదితము 

గదా. కావున ఆత్మశకే, హననవ్యాపారమును, దానివలన గలిగిన [పాణవియోగమును, ఆ 

క్రియ సిద్దించుటలో ఉపకార _ప్రకర్షమును వివక్షాధినముల్సై సిద్ధించినవి. ఈ విషయమునకు 

పోదృలకమగు భాష్య గంథమును జూచునది. 
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' 'కర్మవత్ కర్కణాతుల్య క్రయ” (8-1 -57) అ అని ఒక సూ తము, ఆ 

సూతము కొన్ని పయోగములలో కర్ర కర్మవంటి దగునని కర్మ శ్రవద్భావమును విధించునది, 
'పచ్యలే ఓదనః' = అన్నమే వండుచున్నదని యర్థము. ఇట్టి [ప్రయోగములు భాషలో 
గలవు. వానిని కర్మ కర్త [ప్రయోగములందురు. వంట చేయువాని మిగుల [శమను గలుగ 

సీయక అన్నము దానియంతట నదియే ఉడికి పోవుచున్నది అని సౌకర్యమును వివక్షించి 
అట్ట [ప్రయోగములు చెయబడును. ఇట కర్మవద్భావము క ర్మార్భమున లకారము సిద్ధాంచుటకు 
కర్మ వంటిది కర్త యగునను నతిదేశము లేనిచో నది సిద్ధింపదని సూ|తకారుని “భావము. 
ని ఈ అతిదేశముతో బనిలేదనియు, ““పచ్యత ఓదనః స్వయమేవ?” అనీ “ఆత్మనా' = 

కనవేతనే అను నర్థముగల పదముగూడ ప్రయోగింపబడుచున్న చ దనియు, ఇట ఓదనమనునది 

నె న్వాభావిక కర్మ యేగాన అతి దేశమువలన వచ్చినది గాదనియు, చెప్పి దానిని (పత్యాఖాానము 

చేసియుండెను. ““సిద్దంతు పాక్ళ ;తకర్మత్వాత్ '' “ఆత్మ సంయోగే అక ర్మకర్తుః కర్మ 

దర్శనాత్ * అను, ఆచటి[గంథమును జూచునది. పదార్థ మొక్కటియే అయినను బుద్ధిభేద 
కల్పనముచే దానికి భేదము సంభవమని స్పష్టముగదా : 104 

అవతారిత___ “అంకురోజాయతే” = “మొలక పుట్టుచున న్నది' అందురు గదా. 
అచట పుట్టుట యనగా నేమి? పుట్టుచున్నదని చెప్పిన ఆ అంకుర మదివజకున్నదా ? 
లేనిదా ? “యది సత్ జాయతే కస్మాత్ 7 అధథాసజ్ఞాయతే కుతః ? = ఉన్నదే పుట్టుచున్నది 

అనిన, ఇక దానికి ఉత్ప త్తియేమి ? లేనిదనిన, లేని దెట్టు పుట్టును? అని శంకించి, “ఉప 
చర్య తు కరారం”” ఇత్యాది కారికలచే, సంబంధ సముద్దేశమున అంకురమునకు జౌపచారిక 
మగు సత్తను ఆశయించి, ఉత్పత్తి సాధింపబడినది. ఉపచారమన గా నారోపము. ఇపుడు, 
కర్తృత్వము వివకాకృతము అను నీ సిద్ధాంతమున నిక ఉపచారముతో బనిలేదని చెప్పబడు 
చున్నది. 

న్లో॥ ఉత్ప శ్రేః (పొగసద్భావో బుద్ద్య వస్తా నిబంధన; ॥ 

అవిశిష్టః సతాన్యేన కర్తా భవతి జన్మనః ॥ 105 

ఊత లే ల్రేః = పుట్టుటకంచె, పాఠక్ = ముందు, అనద్భావః = అంకురము లేకుండుట, బుద్ధ్య 
వస్థా నిబంధనః = బుద్దియొక్క ఆవస్థ మూలముగాగలది, సః=ఆ అంకురము, నతా_ 
విద్యమానమైన = సత్రెన, అన్యేన = ఇంకొక వస్తువుతో, ఆవిశిష్టః జ తుల్యమైనదై, జన్మనః 
= దీత్స త్రిక, కరా భవతి = ఆ(క్రయమగుచున్నది. 

తాల్ఫ్రర్భం బిశేఖొంక ములు. వివక్ష అనగా బుద్ధియొక్క ఒక అవస్థ. వస్తువుల 
ఉనికి గాని లేమి గాని వాక్య పయో కల బుద్ధ్యవస్థల నాశ్రయించి ఉండును. ఆ వివక్షను 
బట్టి, ఇతర క్రియల క_ర్హ్భ్భత్యమువలె జని [కియ్మాశయత్వము గూడ అంకురమునకు సంభ 
వించును. అంకురము పెరుగుచున్నది. అంకురము పుష్పించుచున్నది, అనునపుడు వర్ధన 
(కియకును పువ్పించుట. అను [కియకును అంకురము కర్ర అయినప్రే జన్మికియకును క ర్త 
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107] 
అగుట కూడ సంభవము. అచట దానికి సంనిధానము = సదావము వివక్షా పాపితము, 

(a) 

బుద్ధిలో సత్తగల అంకురము బాహ్యరూ పమును బొందుటయే జన్మ. ఒక రూపములో 

స తము. వేరొక రూపమున కరృృత్వము. కావున నిది వాస్తవ వ్యవ స్థ కాకున్నను, శబ్ద పతి 

పాద్యము గావున ముఖ్య మెగాని ఆరోపితము గాదు. 1051 

అవతారిక___ 'అంకురో జాయతే" అను, [ప్రయోగమున కుపప త్తి వా స్తవరూప 

మున గూడ సంభవమే అని ఈ కారికలో జూపబడుచున్న ది. 

శ్లో॥ కారణం కార్యభావేన యదా వా వ్యవతిష్షతే । 

కారంశబం తదా లబ్ష్బా కార్య త్వేనాథ జాయతే 1 106 
వీ" టె ధి 

వా = లేదా, యదా = ఎపుడు, కారణం = కారణమైనది, కార్యభావేన = కార్యముగా, వ్యవ 

తిస్టతే = ఏర్పడుచున్న దో, తదా = అపుడు, కార్యశ బ్దం = కార్యవాచక మగు శబ్దమును, 

లబ్ధ్వా = పొంది, అథ, కార్యత్వేన = పిమ్మట, కార్యరూపమున, జాయతే = జన్మనుబొందును. 

తాత్సృర్వ్య బిశెషాంళ ములు కార్యము, పూర్వమున నున్నదియే అనునది 

సత్కార్య వాదము. లేనికార్యము అపూర్వముగ బుట్టును అనునది అసత్కార్యవాదము. 

రెండు పక్షములందును అంకురమున జన్మయనునది కుదురదుగాన బుద్ధ్యవస్థను బట్టి ఉపపత్తి 

చూపబడినది 

కార్యకారణములు అభిన్న ములు. వస్తువు (పకృత్యవస్థలో కారణము, వికృత్యవస్థలో 

కార్యము. క్షీరం దధి సంపద్యతే = పాలు పెరుగగుచున్నది అనినట్లు బీజ మంకురమగుచున్న 

దందురు. అనగా, పుట్టుట యనగా నొక అవస్థలో నున్నది వేజొాక అవస్థను బొందుటయే. 

పూర్వావస్థ కారణావస్థ. ఆ అవస్థలో కరృృత్వమును ఉ త్తరావస్థలో జన్మయును సంభవములే 

గాన ఆ |పయోగ ముపపన్నము. 1 106॥ 

అవతారిక... “కారణముల ఊ త్తరావ స్ట కార్యరూపము' అను స్వసిద్ధాంత 

మిందు జూపబడుచున్న ది. 

శో యథాహేః కుండలీభావో వ్య(గాణాం వౌ సమ (గతా | 

తథైవ జన్మరూపత్వం౦ సతామేశే (ప్రచక్షతే Il 107 

అహేః = పామునకు, కుండలీభావః యథా = కుటిలత్యమువలెను, వ్య[గాణాం = వేరు వేరు 

నున్న వేళ్ళకు, సమ[గతా వా యథా = సంఘాత రూపమువలెను, తథా, ఏవ==. 

[పకారముగా, సతాం = ఉన్నవానికి, జన్మ న్మరూపత్వం = పుట్టుట అను దానిని, ఏకే = కొం 

(ప్రచక్షతే = = వర్థింతురు. 

తాత్పర్య విశేషాంశ ములు జన్మ అనగా, ముందజి అవస్థలోనిది తర 

అవస్థను చేరుటయే కావున, కార్యమనునది అంతకు పూర్వమును నున్నదియే. అది అ; 
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గాదు ఆను పక్షమునను, అంకురమునకు జని క రృృత్వము సిద్ధించును. పాము ఒకపుడు 
దీర్భ ముగనున్నదియే వేజొక యవస్థలో గుం|డముగ చుట్టుకొని యుండును. వి స్తృతములుగా 

నున్న చేతి వేళ్ళు ముడిచినపుడు ముష్టి = పిడికిలి, అనబడును. కాగా కార్యకారణ భావ 

మనునది అవస్థాభేద మా|తమే అని పర్యవసి తము. ul0Tu 

అవతారిక... 'కార్య కారణములు, భిన్న భిన్న ములు’ అను, మతమునందును 

అంకురమునకు జని కర్తృ తము వా స్తవ రూపముననే (పతిపాదింపవచ్చుననుచున్నా డు. 

ల్లో విభ క్రయోని యత్కా-ర్యం కారణేభ్యః (ప్రవర్తతే | 

స్వా జాతిర్వ్య కి రూపేణ తస్యాపి న్యవతిష్టతే || 108 

విభ క్రయోని = వేరు కారణముగలదై, యత్ = ఏ, కార్యం = కార్యము, కారణభ్యః = అట్టి 

కారణములనుండి, [పవర్తతే = పుట్టునో, తస్యాపి = అట్టి ఆ కార్యమునకుగూడ, స్వా = 

తనదైన, జాతిః = జాతీయే, వ్య క్రిరూపేణ = వ్యక్తిగా, వ్యవతిష్టతే = ఏర్పడుచుండును, 

తాత్పర్య విశేషాంశములు---- కార్యము, తానుద్భవించుటకు పూర్వము వ్య క్రిరూప 

మున లేకున్నను, జాతి రూపమున నుండనే యుండును. కాగా విద్యమానమైనది పుట్టినన్తే, 

జాతియే వ్య క్రిరూపమున పుట్టుచున్నదను వ్యవహారమును కలదుగాన జాతి రూపములో 

క ర్హృత్యమును, వ్య క్రిరూపమున జన్యత్వమును సంభవములే. ఇట్టు, జాతి వ్యక్తులకు పూ ర్తి 
వ్యతిరేకము లేదుగాన “బీజ మంకురోజాయతే” = విత్తు మొలకగా పుట్టుచున్నది” - అను సామా 

నాధిక రణ్యమును ఉపపన్నము. 1108 

అవతారిక “శబ్దము టోధించిన యర్గమే పదార్థము. అది వస్తువుగా నుండ 

నక్కల లేదు, ఆను స్వసిద్ధాంత మీ కారికలో స్థరపరుపబడుచున్న ది. 

శో॥ భావేష్వేవన పదన్యాసః (ప్రజ్ఞాయాః వాచ ఏవ వా! గ కో 
నా _స్తీత్యప్యపదే నాస్తి న చాసత్ భిద్యతే సతః ॥ 109 

(పజ్ఞాయాః = బుద్ధికిగాని, వాచః ఏవవా= శబ్బమునకుగాని, భావేషు ఏవ = ఆలంబనముల 

యందే, పదన్యాసః = కాలి ఊనిక, 'నాస్తి' ఇతి అపి = లేదు అను మాటగూడ, అపదే = 

ఆలంబన రహితమునందు, నాస్తి =ఐవర్తింపదు, అసత్ చ= లేదు అనునదియు, సతః జూ 

ఉన్నదానికం చె, నభిద్యతే = భిన్నము కాదు. 

తాత్పర్య విశేషాంశములు-- జ్ఞానమునకుగాని శబ్దమునకుగాని ఏదేని ఆలంబన 

ముండి తీరవలెను. కావున [పతీయమానమగు ఆకారమే భావము. అదియే వానికి ఆలంబనము. 

ఆ విధముగనే ‘లేదు అనునపుడును, వీది లేదు? ఎపుడు లేదు? ఎచట లేదు? అను 
(ప్రశ్నలు కలుగును. కావున అభావమునకును ఆలంబన మావశ్యక ము. ఇతరులు కల్పించినది 

గాని స్యయముగ నుత్పేక్షించినది గానీ అగు ఆకారమును అవలంబించియే బుద్ధి శబ్రములు 
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పవర్తించును, కావున వ్యవహారములో భావపదార్థములును, అభావపదార్థములును, ఆకారావ 

లంబన విషయమున సమానములే. బాహ్య వస్తువుతో బనిళేదు. కావున అంకురము పుట్టు 
చున్నదను వ్యవహారము సూపపాదము. 11091 

అవతారిక -- “బుద్ధికిని, శబ్ద్బమునకును విషయమగునది. బయట లేకున్నను, 

పరచుచున్నారు. 

శో బుద్దిశబ్దొ (ప్రవర్తేతే యథాభూతేషు వస్తుషు | 
తేషామన్యేన తత్త్వేన వ్యవహారో న విద్యతే ॥ 110 

బుద్దిళబ్దౌ = జ్ఞానమును శబ్దమును, యథా భూతేషు = విద్యమానములైన, వస్తుషు = వస్తువు 
లందు, (పవ రేతే = వ ర్తించుచుండును, తేషాం = ఆ వస్తువులకు, అనేన = వేజొకి = జ్ఞాన 

శబ్బ్దగోచరము కాని, త తేన = స్యరూపముతో, వ్యవహారః = వ్యవహరించుట యనునది, 
న విద్యతే = ఉండబోదు. 

తాత్పర్య విశేషాంశ ములు వ్యవహారమనగా శబ్ద [పయోగము. అది అర్థ 

(పతీతి పూర్వకము. పదార్థము మనస్సున భాసించిన పిమ్మట దానిని వ్యక్తము చేయుటకు 

శబ్బములను పయోగింతురు. ఏ పదార్థమునై నను, దాని శబ్ద (పతీతులనుబట్టి నిర్ణయింపవలెను. 
బుద్ధిలో భాసింపనిదియు, శబ్దబోధ్యము కానిదియునగు వేజొక పదార్థమునుబట్టి, దీనిని 

లేదనుట యుక్తము గాదు. 

పదార్థమును దేనిని గూడ ఉల్లేఖింపని జ్ఞానమే యుండదు. కనుక నవి జ్ఞానగోచ 

రము లైనవనిన వానికి సత్త సిద్దమే. ఆ విధముగ నంకురమున కుత్ప త్తిని నిరూపించి 

తరువాత జాయతే అను శబ్దముచే చెప్పుదురు. ఒక పదార్థమును, “ఇది లేదు' అనిన నేమి 

యర్థము : అయ్యది బాహ్యరూపమున, ఒక చోట, ఒక కాలమున లేక పోవచ్చును. కాని 

దేశాంతరమున, _ కాలాంతరమునను నది నానాకారములతో నుపలబ్ధమై , భాసించుచునే 
యుండును. *లేదు' అనిన ఇపుడిచట లేదనియే యర్థముగాని సర్వాత్మనా లేదని యర్థము 

గాదు. 

అంకురము పుట్టుట యనగా దాని ఉత్పత్తికి కారణమగుట కదా ! కారణము 

కార్యమునకు ముందుండి తీరవలెను గదా. అట్టు లేని అంకురము కారణమెట్టగును ? అని 

గదా ఆషేపము. ఉత్పత్తి అను కార్యమునకు ముందు లేకున్నను, తజ్జాతీయములగు కార్యాంత 

రములకు ముందుండవచ్చును గాన, ఆ వాసననుబట్టి [పయో క్ర బుద్ధిలో నది ఉత్ప త్రికార ౪ 

మున కభిముఖముగా భాసించును ఆని సమాధానము. nl1On 

అవతారిక. సంబంధ సముద్దేశములో చెప్పబడిన న్యాయమును అనుసరించి 
అదై ఇత సిద్దాంత పకారము, ఉత్స త్తి వినాశముల కసంభవ ముపపాదింపబడుచున్నది. 
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ల్లో అకా శస్య యథా భిదశ్చాయా యా శ్చోలనం యథా | 

జన్మ నాశావభిదేఒపి తథా కశ్చిత్ (ప్రకల్పితౌ ॥ 111 

ఆకాళస్య = ఆకాశమునకు, భేదః = అనేకత్యము, యథా = ఏ పకారము, కల్పితమో, 
ఛాయాయాః = నీడకు, చలనం = కదలిక, యథా = ఎట్టు, కల్పింపబడినదో, తథా=ా ఆ 
విధముగ, అభేదే సత్యపి = అభేదమే అన్నను, జన్మనాశౌ = పుట్టుకయు, నాశ మును, 
కైశ్చీత్ , _పకల్పితా = కొందరిచే కల్పింపబడినవి. 

తాత్పర్య విశషాంశములు-. ఆకాశమంతయు నొక్క_టియే. అనేకాకాళములు 
లెవు. కాని ఆకాశముతో నిత్య సంయు కములగు ఘటము, మఠము మున్నగువాని భేదమును 
ఆకాశమునం దారోపించి. ఇది ఘటాకాశము, ఇది మఠాకాశము అని వ్యవహరించుచున్నారు. 

సడ అనునది వెలుగుయొక్క_ లేమి. దానికి కదలిక యుండదు. కాని వెలుగును 
ఆవరించిన [దవ్యముయొక్క_ చలన [క్రియనుబట్టి, పీడకు చలనమును వ్యవహరింతురు. ఆ 
విధముగనే అభిన్నము అద్వయమునగు త త్త్యమునకు, జన్మ, నాశము అనునవి సంభవింప 
కున్నను, అవిద్యమూలముగ , (పాతిభాసికములగు జన్మ నాశములు కొందటు కల్పించిరి. అది 
కల్పన మా[తమె, ఈ విషయము సవిస్తరముగ సంబంథ సముద్దేశమున విచారింపబడినది. 
కనుక భావము, అభావము, పుట్టుక, నాశము అను వ్యవహారములు విచారసహములు కావు 
ఆని భావము. nllin 

అవతారిత్రో వస్తువులకు నాశముగూడ కల్పితమె అను విషయము నుపపాదించు 

నది కారిక. 

శో యై వాకాశ నాస్తిత్వమసన్యూరి నిరూపితమ్ | 

తథైవ మూరర్తినా స్తిత్వమసదాకాశ ని|శయమ్ ॥ 112 

అసత్ = సత్తుకాని = లేని, ఆకాశనా స్తిత్యం = ఆకాశము యొక్క లేమి, యథా వవవావ 
(ప్రకారముగా, మూ ర్తినిరూపితం = మూ ర్రిమంతములగు ఘటాడులన నేర్చడినదో, తథైవ = 

ఖో 
wi ఆ |పకారముగనే, మూరర్తినా స్తీత్వం = ఘటాదుల లేమి, అనత్ = లేనిది, ఆకాశ నిశ 

యమ్ = ఆక్రాళ కృతమయినది. 

తాత్పర్య విశేషాంశములు ఆకాశమంతట వ్యాపించియుండునది. ఆది ఎచటను 
లకుండ నుండదు. ఘటము మున్నగు మూర్రిమంతములగు [దవ్యములున్న సలమున నది 
లేదందురు. అకా మూర్త |దవ్యములగు ఘటాదులును విద్యమానములే అయినను, వాని 
నడుమ నాకాశముండుటచేత నచట నవి లేవని అందురు. పదారముల స్వభావము సత్త. అది 
తిరోహితమయినపుడు, దానికి నాశమును, ఆది ఆవిర్భూతమయినపుడు, దానికి జన్నను 
కల్పింతురు. సకల పదార్థములును నెపుడును నుండునవియే. అందువలన ॥ ; 'పుట్టుట' అనునది 
అర్థముగల మాట కాదు”. 

il12 
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114] 
అవతారితో పదార్థములకు జన్మ వాస్తవమే. కల్పితము గాదు అను, మతమును 

గలదు. ఆ మతమున, “జాయతే = పుట్టుచున్నది' ఆను |పయోగమును, |పకారాంతర 

మున, సమర్థింపబడును, + 

శో యథాతద ర్థైర్వ్యాపా రై ౪ [కియాత్మా వ్యపదిశ్యశ్చ |! 

ఆభేద(గహణాదేవ కార్యకారణయోః (కమః ॥ 118 

(కీియాత్మా = (పథాన [క్రియ స్వరూపము, తదర్థెః == దానికి కారణములై న, వ్యాపారై = 

వ్యాపారములచేత, యథా = ఏ (ప్రకారముగా, _వ్యపదిళ్యతే = వ్యవహరింపబడుచున్న దో, 
తథా = ఆ (పకారము, కార్యకారణయోః = కార్యకారణముల, కమః = [క్రమము = ఆను 

పూరి, అభేద గహణాదెవ = అభేదము నారోపించుటవలననే, గ్భహ్యతే = వ్యవహరింప 

బడుచున్నది. 

తాత్పర్య వి శేషాంశములు.---- కార్యకారణములకు ఆభేదము వాస్తవమని యొక 

పక్షము. అది ఆరోపితమని వెతొక పక్షము. అంకురమునకు పుట్టుట అను దానిని రెండ 

పక్షము నాశయించి ఇపుడు సమర్థించుచున్నారు. పచధాతువునకు విక్టిత్రి _పధానమగు 

నర్థము. దానికి సాధకములగు వ్యాపారము లనేకములు అనేక కారకములచే చేయబడును, 

అందు కర్తచేయు పనులు, అధి శ్రయణము, = పొయ్యిమీదగిన్నె పెట్టుట, ఉదకాసేచనము = 

గిన్నెలో నీళ్ళ పోయుట, _తండులావపనము = బియ్యము ఎసటిలో పోయుట, ఏధోపకర్ష 
ణము = కపైల నెగ్యదోసి మండించుట మున్నగునవి. వానినన్నింటిని పాకమనియె అందురు. 

అ్రే క'పైలు చేయ పాకము, అన్న ముడువజకును చక్కగ మండుట. పాకమనగా కర్మ 

యందుండు [కియాఫలము మాతతమే. వ్యాపారములు తదర్థములు. అ|పధానములు. వాని 

యందు [పాధాన్యము నారోపించి అట్టి వ్యవహారములు నడచుచున్నవి. ఆ విధముగనే 

కారణము కార్యార్థమగుటచేత వాని కభేదమును వ్యవహరింతురు. అంకురము పుట్టుచున్నది 

అను (పయోగమున, కారణమైన బీజము కార్యమగు అంకురముగా నేర్పడుచున్నదని అర్ధము. 
వీజమునకును అంకురమునకును అఖభేదారోపము వలన నిర్యాహము. nl18u 

అవతారిక. కార్యకారణముల అభేదారోపమును బురస్క-రించి, జన్మ కర్తృ 

త్వము సమర్థింపబడినది. ఆ క ర్హృత్యము, కారణమునకా ? కార్యమునకా ? అని సంశయము. 

ఏలయన... కారణము పూర్వసిద్ధమే గదా. ఇక నది పుట్టుట యన నేమి? ఈ [ప్రశ్నలను 
మనస్సున నుంచికొని, (పయోగములను బట్టి కార్యకారణములకు రెండింటికిని పర్యాయముగా 

కర్తృత్వము గలదని చూపబడుచున్నది. 

ల్లో వికారో జన్మనః కర్తా వికృతిర్వేతి సంశయే ॥ 

భిద్యతే (పతిప త్త్ర్రాణాం దర్శనం లింగదర్శనై il 114 

జన్మనః జు జన్మకు, వికారః కా వికృతివాచకము, కర్తా వా=కర్త అగునా ? (పకృతి రాడా 
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(పకృతి = కారణ వాచకమా ? ఇతి = అని, సంశయే = సందేహము కలిగినపుడు, లింగ 

దర్మనైః = హతువు లగపడుటచేత, (పతిప త్త్తూణాం = జ్ఞాతలయొక ్క, దర్శనం = 

మతము, భిద్యతే = వేరు వేరగుచున్నడి. 

తాత ర్య బికేషౌంక ములు. “క్షీరం దధి సంపద్యతే” = పాలు, పెరుగు అగు 

చున్నది అని [ప్రయోగము కలదు. క్షీరము (పకృతి, దధి వికృతి. (పకృతి [పధానము, 

వికృతి అంగము. “సంపద్యతే' అని చెప్పబడిన సంప త్రికి | పకృతియే కర్రి. ఇది సమా 

నాధి కరణ |ప్రయోగములందలి స్థితి, 

ఇక 'వీజాదంకురో జాయతే' = విత్తునుండి మొలక మొలచుచున్చ ది అను [పయో 

గమున, (పకృతి వికృతులు వ్యధిక రణములుగా సిర్దిష్టములు, ఆట నిస్సంశయముగ వికృ 

తియే క శ్రి: పకృతి ఉత్సద్యమానమునకు కారణమగుట వలన ఆపాదానము. కారికలో (పతి 
పత్తలు తనగా_ (పకృతి కర్త ఆనువారును, వికృతికర్త అను మజికొందరును. జన్మ అనగా 
ఆత్మ లాభము. అనగా స్వరూప [పాప్తి. అదివజకు లేనిదిగదా పొందవలసినది. అట్టిది 

వికృతియె గదా. దానికే జన్మ. కావున నదియే కర్త కాదగినదని, వికృతివాదుల భావము. 
ఇక ప్రకృతికి కిర్పృత్వమను వారు, ఇట్టు తలంతురు. లేని వికృతి, ఆత్మలాభమున కున్ము 
ఖము కాజాలదు. జన్మకు క ర్రయగుట అనగా, స్వరూప పాప్తికి జొన్ముఖ్యము. అది దానికి 
అసంభవము, (పకృతికి స్వరూపలాభము సిద్ధము. 4 త్రరావస్థను బొందుటయే దాని కాత్మ 

లాభోన్ముఖత. అది దానికి సంభవము. కావున నదియే కర్రి యగుట యు క్షమని వారి 

వాదము. nll4 

అవతారిక. పై రెండు మతములకును ప్రయోగ స్వభావమును బట్టి విషయ 
విభాగము జూపబడు చున్నది. 

ల్లో॥ కృపి సంపద్యమానే యా చతుర్ధి సా వికారతః | 
సువర్ణ పిండే (ప్రకృతౌ వచనం కుండలా శయమ్ ॥ 115 

కృపి జ క్స్ కపి ఆర్థ ముగల ధాతువులు [పయోగింపబడిన “పుడు, సంపద్యమానే = పరిణమించు 

దానిని బోధించు పదమునందు, యా చతుర్ధి = = ఏ చతు రీ పత్యయముకలదో, సా, వికారతః 
= అది వికృతిని బుట్టినది, సువర్ణపిండే = సువర్ణపిండము, (పకృతొ సత్యామ్ = [పకృతి 
ఆయినపుడు, వచనం = వచనము, కుండలా[శయమ్ = వికృతినిబట్టి వచ్చినది. 

తాత్సర్యం బిశెఖాంళయులు ““భక్తిః జ్ఞానాయ కల్పతే" = = భక్తి జ్ఞానముగా 
పరిణమించుచున్నది ఆని యర్థము. క్ల ప్తి, సంపత్తి మున్నగునవి క్ర ప్రి ప్తి ఆర్థముగా గలవి. 
““యవాగూః మూతాయ సంపద్యతే”' చ గంజి మ్మూతముగా నగును అందురు. జ్ఞానమును 
మూూతమును వికృతులు. పై [పయోగములలో వికృతి వాచకమునకు పరముగా చతుర్ధి ఆగ 
పడుట వలన, కృపి సంపద్యమానేచ అను వా_ర్థికముచే చతుర్ధి విధింపబడినది, వ్యాకరణ 

నన. - |. | 
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116] ఏ (క్రియల కర్తృత్వము 
స్మృతికి పయోగము గదా మూలము. అందువలన న్స్ పి, సంప తీ అను [కియల 5 రృ 

హ్ ధి ఆత 

వికృతికే అని స్పష్టము. 

'భక్తిః జ్ఞానం జాయతే” “యవాగూః మూత్రం జాయతే” అను నట్టి ప్రయాగ 

లును గలవు. అందు (పకృతి వికృతి వాచకములు సమానాధికరణములు. అట [పకృతి-: 

వికృతి ద్వారముగా |క్రియతో నన్వయము. (పకృతి వికృతులకు భేదమును వివతించినపుడు., 

““యవాగ్యాః మూ(తం జాయతే*” = 'గంజినుండి మూ[తము పుట్టును” అని [ప్రయోగ ము. 

కాగా అభేద వివక్షలోనే చతుర్ధి కవకాశము. 

మహాభాష్యమున- ““పునరావృత్తః సువర్ణపిండః పునరపరయా ఆకృత్యాయు క్త? 

ఖదిరాంగార సవర్షి కుండలే భవతః” అని [ప్రయోగము కలదు. సువర్ణపిండ ము [పకృతి- 

కుండలములు విక తులు. వికృతి వచనమైన ద్వ్యివచనమే “భవతః అను కియాపదమున 

నగపడుటవలన వికృతి అటక ర్త యనుటకు లింగము (అనగా గుర్తు). ఇట్లు [ప్రయోగ భేద 

ముచే ఉభయము క ర కావచ్చునని భావము. 1111511 

అవతారిక ఇళ్తే, విషయభేదమును బట్టి పకృతి వికృతులకు క రత 

ముండునని ఊహించుటకును [పయోగరూప లింగము లగపడుచున్నవి. 

శో॥ వా కే సంపద్య తేః కర్తా సంఘః చ్వ్య_న్లస్య కథ్యతే | 

వృతౌ సంఘీభవ స్రీతి (బాహ్మణానాం స్వతం(త్రతా | 116 

చ్య్య న్లస్య = చ్చి పత్యయాంతము యొక్క, వాకే = వి గహవాక్యమున, సంపద్యతేః = 

సంపద్ ధాతువునకు, సంఘః = సంఘము, కరా, కథ్యతే జ కర్తగా చెప్పబడుచున్నది: 

వృతౌ = చ్వి[పత్యయాంత వృత్తిలో, “సంఘీభవంతి”' ఇతి = “సంఘమగుచున్నారు' ఆగి, 

దాహ్మణానాం = బాహ్మణులకు, స్యతం|తతా = క_ర్తత్యము, కథ్యతేకా చెప్పబడుచున్చ ది. 

తాత్ఫర్భ ఎ కేపాంళలయులు.__ “కృభ్య స్తియోగే సంపద్య కర్తరి చ్విః” (5-4-50) 

ఆని సూత్రము. ఆ సూతమున “అభూతతద్భావ ఇతి వక్తవ్యమ్' అని వార్తికము. “క్యా, 

భూ, అస్" అను ధాతువుల |[పయోగమునందు, (పకృతి వికృతిగా మారిన వికార వాచకము 

నకు, అభూత తద్భావమను నర్భమున = అనగా అదివజ కారూపమునలేని దారూపమున 

మారినదను నర్ధ్భమున “చ్చి” అను తద్ధిత పత్యయము వచ్చునని దాని యర్థము. “ఉఆసంఘః 

సంఘః సంపద్యతే = సంఘీభవ న్లి |బాహ్మణాః అని యుదాహరణము. విగ్రహవాక్య్యమున 

కర సంఘము. చ్వ్యిపత్యయాంత వృత్తిలో (పకృతి భూతులయిన | బాహ్మణుల బహుత్వ 

మును సూచించు బహువచనము 'భవని' అని యగపడుచున్నది. కావున నిట్లు [ప్రయోగ 

భేదముచే (పకృతి వికృతులకు కర్తృత్వము నిర్భాధమని యెజుంగునది, 11116511 

అవతారిక (పకృతి వాచకము క రృుపదమై యుండుననుట కు భాషో్యో క్ర తమైన 

లింగము. 
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ట్లో! అత్వం సంపద్యతే యస్త్వం న తస్మిన్ యుష్మదాశయా | 
(పకృతిః పురుషస్యా స్తి ప్రాకృతస్స విధీయతే ॥ 117 

అత్వమ్ = ''సీవు కానివాడు, త్వం = నీవుగా, సంపద్యతే = మారుచున్నాడు, (కావున) 
త్యద్భవతికాసీ వగుచున్నాడు'' ఇతి = అను యః = ఏ వాక్యముకలదో, తస్మిన్ = అందు, 

పురుషస్య = పురుష _పత్యయమునకు, యుష్మదా[శయా = నీవు అను నర్ధ మ్మాశయముగా 
గల, _పకృతిఃజ (పకృతి, న అస్తి వా లేదు, పాకృతః = (పకృతికి సంబంధించిన, 

సః =ఆ పురుష పత్యయము, విధీయతే = విధింపబడుచున్న ది. 

తాత్సర్యం బిశేషాంకయులు._ “నీవు కానివాడు నీవుగా నగుచున్నాడు' “అత్యం 
త్వం సంపద్యతే = త్యద్భవతి' అని భాష్యకారుని ఉదాహరణము. ఇచట _ “నీవి వికృతి. 
దానినిబట్టి మధ్యమపురుష [పతయ ముండవలెను. కాని అది లేదు. “భవతి” అని “త్వద్భి 
న్నుడు' అను |పక్యతికి సంబంధించిన పథ మపురుష పత్యయము అగపడుచున్నది. 

అందువలన (పకృతి వాచకమునకు క ర్ర్యృత్వమని నిశ్చితమగుచున్నది. 11] "౧|| 

అవతారిక... ఈ విధముగ పయోగములుండుటచే, విషయభేదమునుబట్టి [పకృతి 

వికృతులు రెండును కర్తలుగా నుండదగునని ఉద్భోధింపబడినది. కాని దానికి ఉపప 

యేమి ? అనిన చెప్పుచున్నా డు. 
Lo 

శో పూర్వామవస్థామజహత్ సంస్పృళశన్ ధర్మము తరమ్ | 
సంమూర్చిత ఇవార్జాత్మా జాయమానోఒభిధీయతే ॥ 118 

పూర్వాం = మొదటిదైన, అవస్థాం ము కారణావస్థను, అజహత్ = విడచిపెటనిది అగుచు, 
టు 

ఉత్తరం = తరువాతిది అగు, ధర్మం = అవస్థను, సంస్ఫృశన్ వా పొందుచున్న ద, సంమూ 
గ్ మా జయ వారు ఇ ల మా “re బా! ర రతః ఇవ = వి సరించునదివలె నుండు, అర్థాత్మా = పదార్థము = వస్తువు, జాయమానః కా 

పుట్టుచున్నదిగా, అభిధయతే = వ్యవహరింపబడు చున్నది. 

తాత్పర్య ఇషాంశములు ఒక పదార్థమును “ఇది పుట్టుచున్నది' అనిన, అది 
" Ta అలో అరం . చ య. చ a Ea ఆంతకు పూర్యమున న విధముగను లేనిది ఉద్భవించినదని యర్థము గాదు. కారణావస్థను 

ఒర “ క ఇల అనో ఇటో "జే f వదలి పెట్టకుండగ, ఉదాననముగను నుండకుండగ, తరువాతి అవస్థలను పొందుచు తన్ను 
రా ఆ “a ళ్ అగ వ ధా విస్తరింపజేసికొనునట్టు ఆ వస్తువు, “జాయతే అని చెప్పదగినదిగా నేర్పడును, కాబట్టి 
[పక్కాతియు ఉత్పత్తికి ఆశయమగును. దాని వికారమును అగును, అందువలననే (పకృతి 
వికృతులు సమానాధికరణములుగా వ్యదహరింపబడు చుండును. 11151 

అవతారిక. అట్టయిన నొకచో నొకటి రర్తయు వేజొరచో నింకొకటి క రయ 
నేల కావలెను. సర్వత (పకృతి విఠృతులు రెండును క రలేల గాలేదు? ఆ ను |పశాకు 
సమాధానము. a 

సస కకక rc నవవలుణత్రాన్ సుని కాం” 
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120] 
ళో సవ్యాపారతరః కశ్చిత్ క్వచిత్ ధర్మః (పతీయతే | 

సంసృజ్య న్తెచ భావానాం భేదవత్యోఒపిశ క్రయః i 119 

ర్యోచిత్ = ఒకచోట, కశ్చిత్, ధర్మః = ఒకానొక ధర్మము, సవ్యాపారతరః = మిక్కెలి 

పనిచేయునదిగ, పతీయతే = తోచుచుండును, భావానాం = పదా ర్థములయొక్క-, శ క్రయఃకా 

శక్తులు, భేదవత్యః అపి = ఓకచో భిన్న భిన్నములై నను, సంసృజ్య న్తేచ = వెజొకచో 

సంసృష్టములును నగును, 

తాళ్ళృర్శ్భో బిశేషౌంళయులు... కర్త అనగా వ్యాపారాశయము = వ్యాపరించునది. 

(పకృతి వికృతులు రెండును అభిన్న ములనుటచే, ఆ వ్యాపారము వానికి రెండింటికిని తుల్యమే 
నాని కర్త |పత్యయమున నొకచో నొకదాని వ్యాపార మధికమగును. అయినను విషయ 

విశేషమునుబట్టి “జాయతే” అనుచోట రెండింటికిని క ర్హృత్యమున కుపపత్తి చూపబడినది. 
ఎందువలననగా- కారకశక్తులు, కొన్ని స్థలములందు భిన్న భిన్నములే అయినను నొకచో 

నవి కలిసిపోవుచుండును. లేదా అంతటను రెండును క ర్రలే. కాని అందొకదానికి సాతాత్తుగను 

వేరొకదానికి సద్వారకముగను నది సిద్ధించును. 

పకృతియు వికృతియు ఎక విభక్ర్య న్తములుగ నిర్దశింపబడినవి గదా. అందొకటి 

జనికర్త అయిన, రెండవదియ తప్పక జనికర్త యగును. వానిలో నొకటి విధేయమును 

సింకొకటి అనువాద్యమును నగుటవలన [పధానమగు విధేయమునకు, ఆ వ్యాపార మధికము, 

అనువాద్యమున కది అల్పమైయుండును. అందువలననే కారికలో “సవ్యాపారతరః' అని 

“తరప్” (ప్రత్యయము (గహింపబడినది. nl19n 

అవతారిక... పదార్థముల శక్తులు భిన్న భిన్నములైనను నవి ఒకానొకచో 

సంసర్గము కలవియునగునని చెప్పబడినదిగదా. అపుడు, “అత్యం త్వం సంపద్య సే” అను 

విగహముగల “త్వదృవతి' అను, తద్ధితాంత వృత్తిలో పథమ పురుష పత్యయమే ఏల 

యుండవలెను. యుష్మదర్భ భిన్నము (పకృతి, యుష్మదర్థ ము వికృతి అయినను క ర్హృశక్తులు 

సంసృష్టములును నగునుగదా ? వికృతిని బట్టి మధ్యమ పురుష (పత్యయమును రాదగునే + 

అను శంకకు పరిహార, మీ కారికతో గలదు. 

శో విపరీతార్థ వృ_తిత్వం పురుషస్య విసర్యయే । 

గమ్మ్యేత సాధనం హ్య్యత సవ్యాపారం (ప్రతీయతే ॥ 120 

= పురుష _పత్యయముయొక్క-, విపర్యయే = మార్పు కలిగినయెడల, విపరీతార్థ 
గు నర్థము, గమ్యేత = తొచెడిది, అత్ర = ఇచట = ఈ |పయోగమునందు, సాధనం = 

ర సవ్యాపారం = వ్యాపారము కలదిగా, పతీయతే హి= క ధ్ర x ర్ లో వో a ర లే 

తాత్తుర్యు బిశేషాౌంళ ములు “అత్యం త్వం సంపద్య సే” నా త్వద్భవసి == నీవు 
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వు' అని ఇట్లు నీవు అను దానినిబట్టి “ఆగుచున్నావు' అని ఖీ స 

" బ్నర్టో అల్లో భి జ ఖమ... 
స aT ము rd 
LE | య్ 

అత్తో 

అప snd పత్యయమునుచేసి (ప్రయోగించినచో, అనుకొనిన అర్థము రాదు. అపుడు, 

మలం. తాం ఆతం౦ సంపద్య సే" నీవు, నీవు కానివాడ వుగా మారుచున్నా వని యర్థ 

ము, ఆ వాక పయోక యొకా తాత్పర్యమది గాదు. నీవు కానివాడు, నీవుగా మారు 
a ee oem ళ్ wah నో చొ 

అడు, అనియే వివత్తేతార్హము. అది సిద్ధించుటకై (పథ మపురుష పత్యయమే యు కము. 

చ “ 1120 

కారికలో (పతిపాదించిన దానినే వ్యాఖ్యానించువది ఈ కారిక. 

శో! త్యమన్యో భవసీత్యేషా తత్ర స్యాత్సరికల్చ నా | 

రాజ్లి భృత్యత్వమాపన్నే యథా తద్వత్ గతిర్భవేత్ ॥ 121 
ఇ 

బామ్ = నిప్ప, ఆన్యః = నీవు కానివాడవు, భవసి ఆ ఆగుచున్నావు, ఇతి, ఏషా = అను, 

ప. పరికలునా = అర్షకల్పన, తత, స్యాత్ = అచట, కలుగును, రాజ్ఞి హె రాజు, 
' ల థి మః 

ధం తంత = భృత్యవర్మమును, ఆపన్నే, సతి = పొందినవాడై నపుడు, యథా = ఏ (పకా 

మా, ఉదంత్ =ఆ పకారముగా, గతిః, భవతే ఆ అర్హ ర పతీతి, కలుగును. 

ఎిశేదొంళములు..- “రాజన్ అరాజా సంపద్య సే సె” అనిన, “& రాజా 

వు వాజు కాసివాడవుగా మారుచున్నావు' అని యర్థము, అచట తిజ్ |[పత్యయమగు “స్స్? 
a అ 

అసుకది, వ్రు అనునవి (పకృతి అనియు, “అది భృత్యుడుగా పరిణమించుట యను 

సుప త్తి క్రియకు కర్త అనియు తెలియజేయుచున్నది. రాజు కానివాడనగా భృత్యుడు. ఆది 

దొ ౪ బ్రారము".కు విరుద్దము 

ఆ ద్భష్టాం తముగా 'శ్యద్భవసి' అనిన ఆవస్థాంతరమును బొందినది యుష్మ 

పర్భమిని నిష్చితము ఆగుటవలస, “నివు కానివాడు నీ వగుచున్నాడు అను వివక్షితార్థము 

సిదించుకఓికు “తద పితి అగి _పథమపురుష పయోగ ముచితము. ఒకటి చెప్పదలంచిన 

సువర్ణ పిండః ఖదిరాంగార సవర కుండలేభవతః” అను ఖాష్య 

పయోగ మున సూక్త, విక తికి కర్తృ 'త్వమును వివషించిన, “కుండలములు సువర్ణ మిండముగ్గ 

పంణమించుచుసువి' అని విప-తార్ధ బోధ కలుగునా ? అని శంకింపవచ్చును. కాని ఆ శంక 
అవిమా వతి కమవేయుము ఏలయన, ఆది చ్వి|పతయాంతము గాదు చ్విపత్యయాంత 
లయ. విషయముననే కర్తకు వికారాంతరాదేశము. (ప్రకృతి, వికృతిగా పరిణమించినపుడే 
గ తత్యయ. వక్యతి, స్వతః, సిద్ధము. అది వికృతియొక్క రూపమును బొందినపుడు, 
దానికి కర్ష్వ్రత్వము న్యాయ్యము. ఈ విషయమున యు క్ర్యంతరమును గలదు. చ్వి [ప్రత్య 
మయమాంటిములకు కియాచూగమున “గరి తి. అను సంజ్ఞను, “ఊర్యాదిచ్విడాచ శ్చ” అను 

“తి సంజకములు [క్రియావిశేషణము లు కావలను. కియా విశేష 

EEE 
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122] 
ణములకు కర్మత్వ మంగీకరింపబడినందున, వానికి క.ర్హృత్యము కుదురదు. కావున, | పకృతి 
వాచకమునకే, చ్వి పత్యయాంతార్థ విశేషితమగు (క్రియలో కర్తత్వము న్యాయ।పా ప్తము 

నూట అయిదవ కారికనుండి నూట ఇరువదియొకటవ కారిక (శ్లోకము) వణుకును 
విచారింపబడిన విషయ విశేషమంతయు ఆనుషంగిక ము. (అందు, చివర కొంత [గంథము, 

అసమన్వితమును, అ|పస్తుతమునగుటచే పరిత్య కము.) ఇంతతో నది సమాప్తము. 118211) 

అవతారిక కర్తకు స్వాతంత్ర్యము లక్షణమని “స్వతం తః కర్తా” (1-4-54) 
అను స్తూతముచె తెలియబడినది ఆ స్వాతం త్యమన నేమియో “| పాగన్యతః శక్తి లాభాత్ ” 

ఇత్యాది కారికలచే వ్యాఖ్యానించిరి. కర్త, పయోజకకర్త అనియు, |పయోజ్యక ర్ర అనియు 

రెండు విధములు, 

“పాచయత్యో దనం దేవదత్రేన యజ్ఞదత్తః” = యజ్ఞదత్తుడు దేవదత్తునిచే 
అన్నము వండించుచున్నాడు. యజ్ఞదత్తుడు, దేవదత్తుని అన్నము వండుటకు _పెరించినవాడు. 

కావున [పయోజకక ర్ర. దేవదత్తుడు (పేరితుడు. [పయోజ్యక ర్త. “దేవద త్తేని అను పదము 

తృతీయాంతము. తృతీయకు కర్త అర్థము. కర్త స్వతంతుడుగదా. యజ్ఞదత్తునిచే పేరితుడై 

(పవర్తించిన దేవదత్తుడు స్యతం[తు డెట్టగును ? కరణాదికారకములవలె తానును నిపుడు 

పరాదీనుడు గదా. కర్తృసంజ్ఞ ఎట్టు ? తృతీయ ఎట్టు? అని ఇపుడు విచారింపవలసి 

యున్నది. “స్వతం[తః కరా” (1-4-54) ఆను సూ|తమున మహాభాష్యమునందు, 

“స్వతం తస్య కర్భ సంజ్ఞాయాం హేతుమత్యుపసంఖ్యానమ్ ” “అస్వతం తత్వాత్” అను 

వార్తికము, |పయోజ్యక ర్ర [ప్రయోజకాధినుడు గాన స్యతం|తుడు గాజాలడు. అందువలన 

వేలుగా (పయోజ్యునకు కర్తృ సంజ్ఞను చెప్పవలసియుండునని ఆపాదించెను. 

ఈ శంకకు పరిహార వా ర్తికమును అచటనే కలదు. “నవా స్వాతం[త్యాత్ ” అని. 

“పయోజ్యునకు గూడ తన పనిలో స్వతంతత లేకపోలేదు. కావున వెజుగా చెప్పనక్కర 

లెదు” అని తాత్పర్యము. 

ఆట్టనిన, “కరణాదికారరములు గూడ తమ తమ వ్యాపారములందు స్వతం[తములే 

కావున వానికిని క ర్రృసంజ్ఞ (పవ ర్తింపవలసి యుండునే” అను |పశ్నకు సంభవము కలదు. 

సత్యమే, కాని వానికి వేణు వేలుగా నాయా సంజ్ఞలను పాణిని చెప్పియుండేను గదా. 

పయోజూన కట్టి సంజ్ఞ వేరేదియు లేదాయె. కాబట్టి ఆ |పశ్న కవకాశము లేదు. 

అటులై నను, క ర్త సాంనిధ్యమున కరణాదికారకములకు స్వాతం త్యము లేనట్టు, 

పయోజక సన్నిధిలో [పయోజ్యునకును పారతంతమెగాని స్వతం తత ఎట్టు? అని 

శంకించి సమాధానమును చెప్పుచున్నాడు. 

శో సంభావనాత్ (కియాసిద్దా క్ర రృత్వేన సమా శిత: | 

క్రియాయా మాత్మ సాధ్యాయాం సాధనానాం (పయోజకః॥ 122 



హా క్యోపదీయము 304 సాధన 
[123 

ల్లో (పయోగమా తే న్యగ్భావం స్వాతం[త్యాదేవ ని(శితః | 

అవిశిషో భవత్యనై రః స్వతంత్ర ః ము కసంశయెః ॥ 128 
(అత) షా (టీ అణాల రా 

(క్రియాసిద్ధా = క్రియ సిద్ధించుటలో, సంభావనాత్ = సామర్థ్యమును భావించుటవలన, కర్తృ 

తేన = స్యతం|[తుడుగా, సమా|శితః = ఆ శయింపబడినవాడును, ఆత్మసాధ్యాయాం = 

తనచె సాధింపదగిన, |క్రియాయాం ఇ వ్యాపారములో, సాధనానాం = కరణాదికారకములకు, 

(పయోజక 8 = ప్రవర్తకుడును,  స్యాతం|త్యాదేవ జ స్వతం్యతుడగుట వలననే, ప్రయోగ 

మాతే = _పెరింపబడినంతనే, న్యగ్భావం = [పయోజకాధీ నత్వమును, న్నిశిత। = పొందిన 

వాడును నగు (పయోజ్యూడు, ముక్తసంశయైః = సందేహ[(పసక్రి యేదియు లేని, అనై $ః = 

ఇతరులగు, స్వతంత్రై = స్యతం|త కర్రలతో, ఆవిశిష్టః, భవతి = తుల్యుడే అగును. 

తాత్సర్వ బిశేషాంళములు ఒక డొకనిని ఒక పనిలో నియోగించినపుడు, 
వాని కొ పనిని నిర్వహించు శక్తి కలదని తెలిసికొనియే నియోగించును. నియో జ్యుడు, 

అసమర్థుడును, ఆలసుడును అని తెలిసినపుడు నియోగింపనే నియోగింపడు గదా. కావున, 

సియోజ్యుడును స్వతం|తుడే, 

ఒకడు తనకు నియోగింపబడిన పనిని చేయుచునే యుండును. అయినను, మాన 

కుండుటకును, త్వరగా నాత డా పనిని ముగించుటకును గూడ (పేరింతురు. అపుడాతడు, 

తన స్వతంతతచే, కరణాదికారకములను నియోగించి, ఆ పనిని నిర్వర్తించును. కనుకను 

నాతడు స్యతం| తుడు. 

మరియు నాతడు, (పయోజకుడు తన్ను _పేరించినపుడు, ఆతని ఆజ్ఞలకు లోబడి 

పనిచేయుట కంగికరించుటయు స్యతం|తుడు గనుకనే. 

[| పేరకుని | పేరణకు ఫలము (కియాసిద్ధి. నియోజ్యుడు సాధనాంతరములను 

వినియోగించి, ఆ కార్యమును సాధించు స్వాతం్యత్యమును కలిగియుండిననే | పేరణ సఫల 

మగును. కాగా, నియోగమునకును, స్వస్వాతం[ స్రమునకును విరోధము లేదు. పెగ, తన 

వ్యాపారమున తనకు స్వాతం|త్యముండుట, తాను [పయోజకునకు పరతం్యతుడగుట 

కుపాయమే యగును. కావున, (ప్రయోజ్యుడగు కర్తయు, పర్మపేరితుడు కాని కర్తతో 
సమానుడే యని కారికల భావము. 

ఈ సందర్భమున, మహాభాష్యమునందలి వార్తికములు, (ప్రకృత విషయమును 

జక్య్థాగ నుపపొదించినవి, భ_ర్హృహరి ఈ కారికులకు, మూలములు. చూడుడు : 

ఇతరథా హ్యూకుర్వత్యపి కారయతీతి స్యాత్ | 

నాకుర్వతీతి చేత్ స్వతం(త్రః ॥ 

పయోజ్యుడు కూడ, కరణాదికారకములనే వినియోగించి పనిచేయుచున్నాడు గదా. ఆత డే 
పనిని చేయనపుడు, దేవదత్తునిచే వండించుచున్నాడు అనరు, కావున నాతడు స్వతం|తుడే 
అని వా ర్తికార్థము, 

అ క RT TT మనసు సమము 

ou 

STE 
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ఇటనొక (ప్రశ్న కలుగును. (ప్రయోజ్యుని _పేరించు |పయోజకునకు కర్త అను 

సంజ్ఞయును, "హేతువు అను సంజ్ఞయును విహితములు. కర్త అనగా స్వతంతుశు. 

''స్వతం[తః కర్తా. స్వతం|తములయిన వానిని _పరించు వ్యక్తి యెల్ల హతువయిన, 

కరణాదులను _పేరించు పయో జ్యక ర్రకును హెతుసంజ్ఞ కలుగవలసి యుండును. అపుడు 

“హసుతుమతిచి'' _ అను సూ|తముచే ణిచ్ పత్యయము రావలసియుండును. అది ఒక 

దోషము. ఇంకను నిట్టి దోషము లనెకములు కలవు. దీనికి సమాధానము ముఖ్యముగా నే 
మనిన, హేతు సంజ్ఞను విధించిన సూత్రమున, “త|త్పయోజకః' అనుచో తత్ అను సర్వ 
నామ పూర్ణ నిర్దిష్టమును పరామర్శించును. పూర్వ నిర్దిష్టము “కరా” అను సంజ్ఞ కలది. 

స్యతంత మా|తము గాదు కరణాదులు కూడ ఏ పనిని చేయకుండిన నవి కారకిముతే కావు. 

కావున వానికి స్వాతంత్యము కారక స జ్ఞ కుపయోగించునది మాత మే, కర్త స్వాతం: త్యము 

వంటిది కాదు. అంతకంటె నది నికృష్ట స్యాతం తము, కావున వానికి “కరా అను సంజ 
న ఒ ఆశీ ఇ 

లేదు. 

పయోజ్యక ర్త, తాను [పయోజకునిచే _పెరింపబడి పని చేసినను కరణాది 

కారకములకు తమ తమ పనులలో (పవ ర్తింపజేయుట అను స్వాతం త్యమును - కలిగియే 

యుండును. అది | పకృష్టము క రృ సంజ్ఞకు సంపాదకము, అని భావము. _.. 1122, 12 

అవతారిక. పయోజ్యుడు (పయోజకుని ఆజ్ఞలకు. తలయొగ్గి “యుండును, 
అదియు న్వాతయ్యత్యమువలననె అని కారికలో, ““(పయోగమా, తేన్యగ్భావమ్” ఇత్యాదిగా 
జెప్పియన్నారు. బాగుగ విచారించిన, ఆ న్యగ్భావము గూడ నాతనికి లేదని దీనివలన 
దెలియును. 

లో నిమి తేభ్యః (ప్రవర్తన సర్వ ఎవ స్వభూతయే । 
లీ 

అభి పాయానురోధో=పి, స్వార్థనై కవ (ప్రసిద్దయే || [124 

గ. 
wt 

సర్వేఏవ = ఎల్లవారును, స్వభూతయే = స్వార్థముకొబ కే, ' నిమి తేభ్యః = హేతువుల వలన, 
(పవర్తన్తే = |పవర్తింతురు, అభి పాయానురోధః అపి = (పేరకుని అభి పాయమును, _పేర్యు 
డనుసరించుటయు, స్వార్గస్య = తన ప్రయోజనము యొక్క, |పసిధయే ఏవ = సిదించుట థె డొ ధి 
కొఅ కే అగుచున్నది. 

తాత్స్రర్యం బిశేషాంళములు._ [ప్రయోజనము నపేక్షించి (ప్రవర్తించు (పతి 
వ్యక్తియు, తన (పవృత్రి పరాధినమగుట కిచ్చగింపడు, భృత్యులు మున్నగువారు (ప్రభువుల 

ఆశయమును బట్టి వర్తించుచున్నారనిన నది స్వార్గసిద్ధి కపాయమగునను తలంపు తోడనే, 
వీతరాగులు కారుణ్యమువలన చేయు పనులును వారికవి ఇష్టసా ధనముంగుటవలననే చేయుదురు 

“ఈ పని నా కఖీష్టమైన దానిని లభింపజేయును” = “ఇదం మదిష్టసాధనమ్' - అను నభ్మిపా 

యమె ఎల్లరను |ప్రవ ర్రింపజేయునది. 

“సర్వ ఇమే స్వభూత్యర్థం యతనే | నేహ కశ్చిత్ పరో మగ్భహీతవ్య ఇతి '” 

[20] 
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అని మవాభాషుము. “ఎలరును తమసా 

12 
ము. ఎల్ట స్వార్థముకొజకే పవ ర్థింతురు, ఇతరుల ననుగహింప 

వలెనని ఎవరును పనిచేయరు అని అరము. 
థి 

ఒక [పశ్న-- ఆట్టయిన 'పయోజ్యుడు! అను పదమున కరచేమి ? 
జన్య _(పవృత్యాశయుడు = ఒకరు ( పేరింపగా (పవదర్తించినవాడు! వ 
స్వ పయోజనమునకు తానే (పవ ర్రించెననిన నట (పేరణ కుపయోగమేమి ?_ ఈ పశ్చకు 
సమాధానము '“'యదభి పాయేషు సజ్జత్రే”' అను వార్తికము. ( పేరకుని అభి పాయమును 
[గహించి (పయోజ్యుడు దానిని నిర్వర్రించుటకు సిదమగు 

(పేరణా 

ఆని గదా. ఆతడును 

టయే _పేరణకు ఫలమని 
తాత్పర్యము, / 

ళ[ క్ష 99 ఇల్ల బాతుదుతిచ అను సూత్రమున, ఆ సూ తముచే సిద్ధింపని |పయోగములు 
గుద్ధింపజయుట కవతరించిన ఉపసంథ్యాన వార్తికము లనేకములు పె అభి, పాయముతోడనే 
మహాభాష 

క న | 
కారుడు (పత్యాఖా్యనము చేసి యుండెను. అందు కొన్ని వార్తికములను జూతము. 

ఒక బాటసారి ఉజ్జయినిలో బయలుదేరి పయాణము సాగిం 
దయ కాలమునకు మాహిష్మతీ నగరము చేరవలెనని ఆతని తలంపు. ఆ నంనివేశమును 
ఆశ్చర్యముతో జెప్పుచు నింకొకడు ““పగికః మాహిష్మత్యాం సూర్య ముదమయతి**' అని 
పయోగించెను, “సూర్యుని ఉదయింపజేయుచున్నా డు’ అని గడా యరము. సూర్వుుడు 
తానే ఉదయించునుగాని ఈ పథికుని _పేరణచే కాదు. కాగా [పయోజకుని వాాపారము లేదు. 
అందువలన నట్టియెడ ణిచ్ [ప్రత్యయము సిద్ధించుటకు, “చితీకరణే పాపి” అని యొక 
వా ర్తికము, ణి చ్పత్యయో పసంఖ్యానము ఆవశ్యక మని చెప్పెను. ఆశ్చర్యమును గలుగ చేయట గమ్యమయినపుడు పాప్తి అను నర్భమున ణిిచ్చత్యయమును విధింపవలెనని 
యర్థము. 'సూర్యోద్దమన' అను కృద నము (పకృతి, ణిచ్ [ప్రత్యయము. కృ([తృత్యయమగు అన అను దానికి లోపము. కర్మ కారకమయిన సూర్యునకు, “సూర్యం” అని వేజుపాటు 
మున్నగునవి విధేయములు అని తాత్పర్యము. 

చుచున్నాడు. సూర్యో 

కాని అచట గూడ పథికుని అభి పాయానుసారముగా నూరోందయక 8 3 
షక్, 3 

ము జరిగినది కాన పథికుడు హాతువే. పథికుడు తాను మాహిష్మతిని చెరునప్పటికి సూర్యోదయము కావలె నని సంకల్పించెను. ఆ నది. అ వ S కు 
౦కల్పింబెను. అక్షు జరిగినది. అది కాక తాశీయమైనను పథికున కందు హెతుత్వము ప తుత్వముతో తుల్యమే, కావున “హేతు మతిచ * (8-1-26) అను స్తూతముచేతనే జిచ్చు సిద్ధింపవచ్చును అను నభ్మిపాయముతో జ్య వె మాన జ్ Er Aan జడా! అర వా నామాన్య కృతత్యాత్ వాతుతో హ్యవిశిష్టమ ' అని (పత్యాఖ్యానము చేయబడినది. 

దేవదత్తుని,. వంటకు _పేరించిన యజ్ఞ దత్తుని హే 
రః me] 

'కంసవధ' *బలిబంధము'” అనునవి ఉపాఖా౭న ను; ఉవాఖాం నములు. జెప 
'కంసం భాతయతి' “బలి [౮ ప వట 

బలం బంధయతి” *'ఘాతయతి' అనగా చంపించు చున్నాడు, అనియు కళ గ్రా? జ “Ao x > | 
బంద యక్ అనగా కళ్ళింపించుచున్నా డు అనియు ణిజ నముల కర్థము. శు |పయోగములం దా వేట య శ్ వ కు బాం,“ Pn + చ్లా టా శృము కుదురదు. కావున నుపాఖ [న మావళ్యకమను నభిపాయముతో, **ఆఖ్బ్రానాక్ 

హు 

= 
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125] 
కృతః తదాచషై కృల్లుక్ (పకృతి - (పత్యాప త్తిః [పకృతి వచ్చకారకమ్'* - అను వ్వార్తిక 

వతారితము. “సూర్య ముద్దమయతి' అను స్థలమున 'సూర్యోదధ్రమనము' అను కృద న్లము 

కంటె పరముగా ణిచ్చు విధింపబడిన సందర్భమునందలి [ప్మకియ వంటి పకియ ఇచ్చటను 

చూచుకొ నవలెను. ఈ ఉపసంఖ్యానమును నిరాకృతము. హేతువు పూర్వోక్త మె. 

కంసుడు చిరకాలము ;కిందటనే హతుడు గదా. బలి బంధనమును చిర్మ్వపవృ త్తమె 

“సూర్య ముద్గమయతి' అనునట్లు అచట 'ఘాతయతి” “బంధయతి' అను వర్తమానత ఎట్టు 

పౌసగును అని యడుగవచ్చును - సమాధానము, వినుడు. 

కౌభికులు, అనగా, కంసబలివేషములను ధరింపించి వారిని తయారుచేసి 

వారిచే నాటక మును (పదర్శింపించు ఉ పాధ్యాయులు, కంసుని, కృష్ణునిచే (ప్రత్యక్షముగ 

చంపించుచున్నారు. బలిని బంధింపించుచున్నారు గదా. పురాణ (పవచనమైన, పౌరాణికుడు, 

తన |పవచన పాటవముచే ఆ పనులను [పత్యక్షముగ జరుగుచున్న ట్లు చూపగలడు. కొందు 

కంసవధ నాటకమును జూచుటకు బోవుచున్నారు మరికొందటు ముందుగా వెళ్ళి, తిరిగ 

వచ్చివేయు చుందురు. అపు డే మగుచున్నదని వారి నడిగిన, “గచ్చ కంసో హన్యతే” 

అందురు. ఏమగును ? అనిన 'కంసో ఘానిష్యతే' కంసుడు చంపబడునిక! ఆందురు. 

నాటకము సమా ప్రమయిన తగువాత బోవు వారిని జూచి, 'కంసోహతః కింపశ్యసి' = 

కంసుడు చంపబడెనాయె ఇక నేమి చూతువు' అసి ఇట్లు |త్రికాల వ్యవహార మును గలదు గదా! 

ఇంత ఏల చిితకారుల చితకర్మ కూడ కంసవధను ఇపుడు జరుగుచున్నదా, యనునట్లు 

భావింపజేయును. అది అంతయు కౌశల మూలకము, 

“రికా వాసయతి అని అందురు. ఆయూర నత డెందులకున్నాడు ? అని |పశ్నిం 

చిన భిక్ష ఆతనినచట వసింపజే యుచున్నది' అని సమాధానము, భిక్ష స మృద్ధ ముగా నట 

లభించుటచే నున్నాడు. కాగా అది సిమి త్తము. [పయోజక మనగా, చేతనమే కానక్కర లేదు. 

నిమి త్త మాతమును హేతువే. కనుకనే కారికలో 'నిమి తేభ్యః పవరన్తే' అని కలదు.॥1124॥ 

'హేత్వధికారము 

అవతారిక క రయే, [పేరకుడైన, హేతువు అనబడునుగాన క రృ విచారము 

నకు తరువాత హేతువిచారము (పస క్రము. 

శో॥ పేషణాధ్యేషణే కుర్వం_స్తత్సమర్థాని చాచరన్ | 

కర్రైవ విహితాం శాస్త్రే హేతుసంజ్ఞాం (ప్రపద్యతే ॥ 125 

(పీషణాధ్యేషణే = ఆజ్ఞాపన |ప్రార్థనములను, కుర్వన్ = చేయువాడును, తత్సమర్తాని = న 
థి 

[a] 

శీరితునకు సహాయపడు పనులను, ఆచరన్చ = చేయువాడునునగు, కర్తాఎవ కా కర్తయె, 
శ క! అట నా ఆం జ అట్ల ను 

E స్త ప ౦ = 'హెతుః' అను సంజ శాస్త, విహితాం = శాస్త్రమున, విధింపబడిన, బాతుసంజ్ఞా లు జను, 

(పపద్యతే = పొందుచున్నాడు 
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తొత్స్ఫ్రర్మొం బిశేషాంకళ యులు... ఆజ్ఞా పురస్సరముగ తనకం టె తక్కువవానికి 

పనిని చెప్పుట (పేషణము. తనకంటె పెద్దలయిన అభ్యర్షితులను [ప్రార్ధించి పనులను 
. “el ఇఒ అల న్ చేయించు కొనుట అధ్యేషణము. తత్సమర్థాచరణ మనగా, [పయో జ్యూడు చేయవలసిన పని 

నవలమగుటకు అనుకూలమణగు పరిస్థితులను కల్పించుట. ఇదియే ముఖ్యమగు [పయోజక 
వ్యాపారము, భికావాసయతి' అను స్థలమున భిక్షయొక్క్ల వ్యాపరమడియే గదా. _పేషణా 
ర్యెషణములు, దిని భేదములే. స్వాభి పాయ [పకాశనము (పయోజకుని పని. తదను 
ధానము [పయోజ్యూని పని, కావున తత్సమర్థాచరణమే సర్వత పయోజకుని వ్యాపారము. 

కర్తయ హేతుసంజ్ఞను బొందునని చెప్పుటవలన, కర్తృ సంజ్ఞకును హేతుసంజ్ఞ 
సమావేశము సూచితము. లేనిచో నిది ఏకసంజ్ఞాధికారమగుటచే కర్సృనంజను హేతు 
వాధింపవలసీ వచ్చెడిది. హేతుసంజ్ఞను విధించిన “త తృయోజకో హేతుళ్చ” 

-ల్ల్) అను నూత్రమునందు చకారమున కిదియే (ప్రయోజనము. ఇది శాస్త్ర విహితమగు 
- కావున పెతుపదము గల విధి సూతములందు దీనికే [గహణము. లోక (పసిదమగు 

తువు (ద్రవ్యగుణములకు కూడ హేతువగును. ఈ హేతువు |క్రియామా|త విషయము. ఇది 
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కారకము, _పేషణా ధ్యెషణాదులు దీని వ్యాపారములు. “*“ షాత్రముతిచి' (8-1-26) 
£4 వ ఒక 9 గా భియో హాతుభయేమక్'” (7-8-40) ఇత్యాది సూతములందు ఈ హేతువునకే (గ్రహణము. 

కొన్ని స్థలములందు అనగా “హేత్రా'” (2-8-28 ) “లక్షణ హేత్యోః 
[రియాయాః'* (8-2-126) హేతు హేతుమతోర్దిజ్”' (8-8-1566), ““కృజో హేతుతాద్బీ 
ల్యానులోమ్మేషు” (లీ-బె=20) మున్నగువానిలో లౌకిక హేతువునకే [గహణమని ఆయా 
సూ తార్ధముల పరిశీలనము వలన తెలియనగును. 

ఒక పశ్న-__. “హేతుమతిచి' (8-1-26) అను సూత్రము, [పయోజక వ్యాపా 
రములగు (పేషణాదులు వివక్షితము లగునపుడు ధాతువునకు ణి చ్చత్యయమును విధించు 
చున్నది. ““ పెషాతిసర పా ప్పకాలేష కృత్యాళ్ళ”' (8-8-163) ఆశు సూ తమును, 
విద్యర్థమునందు కృత్య _పత్యయములతో బాటు “చి కారముచే 'లోట్” అను లకారమును 
గూడ విధించినది. ప్రెష అనగా విధి. అదియు |పయోజకుని వ్యాపారమే గదా. కాగా 
'పృచ్చతు మా భవాన్’ = నివు నన్ను ఆడుగవలెను' అను వాక్యమున [పకృత సూత 

ముచే ణిచ్ |పత్యయమును వికల్పముగ నేల రాలేదు? ఇట విధి స్పష్టముగ నగపడు 
చున్నది గదా: ° 

సమాధానము. ““అకర్హృత్యాత్'' అని భాష్యము. అడుగుచున్న వానిని. 
_పేరించిన వాడు పయో జకుడు. 'సెన్నడుగుము' అని [పయోజకుడు చెప్పుటకు పూర్వము, 
పష, పశ్న (కియలో పవ ర్తించి యుండలేదు. కావున కర్తృత్వము లేదు. ఆతడు వ్యాపార 
వంతుడైన నాతని _పేరించునతడు హేతువగును గదా : కావున జిజాప తికి అవకాశము లేదు, 

మరల (పశ్నా వర్తమాన కాలమున, (పశ్నింపక ఉదాసీనుడుగా నుండ 

| 126] | 
వచ్చును. కాని భూతకాలమున [పశ్నించియుండెనెమో ? అదా భావిలో పశ్చి ంచుననవచ్చును. 

కాన (ప్రయోజ్యునకు కర్తృత్వము కలదన వచ్చునే అని. 

పదకాండము 

సమాధానము... భూతభావి [కియలతో బుద్ధి పరికల్పిత మన సంబంధము 

[పయోజ్యునకు చెప్పవచ్చుననుకొనుడు. వర్తమాన కాలమున [కియా సంబంధ మెట్టు. ఇపు 

శాత డూరకినే యుండెను గదా. “అడుగుము”' అనకున్న నడుగబోడు గదా. కాగా వానికి 

క రృత్వము లేదు (పశ్నించుము = (పశ్న|కియాక ర్రవగుము. (కొత్తగ క ర్భత్యము 

విధింపబడు చుండెనాయి. ఇది ణీజ్విషయము కాదు. 

(కియావిశిష్టుడగు కర్రకు [పయోజకుడు (పేషణాదికమును జేసిన ఆ వ్యాపారము 

ణిచ్చుకు వాచ్యము. లో|టృత్యయ విషయము వేరు. అచట కర్త, లకారమునకు వాచ్యుడు* 

ప్రెష, ద్యోత్యము మా[తమె. వాచ్యము కాదు. దానికి వర్తమాన కాలికత్వ మక్క-రలేదు 

కావున అపుడడ.గని వానిని గూడ “పృచ్చతు మా భవాన్* అని, లేదా 'అనుయుజ్కా. మా 

భవాన్” అనవచ్చును. అను యోగమనినను (ప్రశ్నయె. ముఖ్యమైన భేద మిది. ఏమి? ణిజర్థ 

మగు ప్రెష పయోజ్యధర్మము. లోడర్థమగు ప్రెష [ప్రయోక్త ధర్మము. 1125 

అనతారిక. ఆ భేదమునే వివరించునది ఈ కారిక. 

a దవ్యమా(తస్య తు పెీషే సృచ్చాా దేర్లో డ్విదీయతే | 

స్మ్రియస్య (పయోగస్తు యదా స విషయో ణిచః 1 126 

దవ్యమా|తస్య = క్రియారహితమునకు, ప్రెషేతు = (పేరణము వివక్షితమైనపుడు, పృచ్చి 

ఆదేః = పృచ్చి మున్నగు ధాతువునకు, లోట్ వ లోట్ అను లకారము, విధీయతే = విధింప 

బడు చున్నది, యదాతు = ఎపుడు ఆయిన, స|క్రియస్య = |కియావిశిష్ట కర్తకు, [పయోగః 

= | పేరణము వివక్షితమగునో, తదా సః = అపుడు, ఆ [పయోజ్యుడు, ణీిచ8 = ణిచ్చత్య 

యమునకు, విషయః = (ప్రాప్తి స్థానము, భవతి = అగును. 

తొత్సృర్య బిశేపొంళయములు_ ఒక డొకనిని “నీవు నన్నడుగుము. అనినపుడు, 

ఆ అడుగవలసినవాడు, అంతకుముం దా క్రియలో [ప్రవర్తించి యుండలేదు. [క్రియ లేనిచో 

కారకత్యమే లేదాయె. కర్తృత్వ మెట్టు లభించును ? లో ట్పత్యయ ఘటితములగు, “పృచ్చతు” 

అనుయు “జ్కామ్ అను పదములను (ప్రయోగించిన నపుడు క_ర్తత్యము కలుగును. ఆట 

విధి, ద్యోత్యము. కర్తయే వాచ్యుడు. ఇది |క్రియయందు [పవ ర్తింపని (దవ్య విషయము. 

ఇక కియయందు పవ ర్తించిన కర్తకు, ఆ కియను మానకుండుట (పేరణ 

చేయటయు గలదు. ఆ | పేరణ వివక్షితమైనపుడు ణిచ్చత్యయము విహితము. అది దానికి 

వాచకమే. 

ఈ [పకారముగా, జిచ్ లోట్ (ప్రత్యయములకు విషయ విభాగము లౌకిక శబ్బ 

(పయోగములందు స్పష్టముగ నవధారితమై యున్నది. పృచ్చతు, మా, భవాన్, అను 
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లోడ న్ల స్థలమున [పయోజక కర్తను చెప్పు పదమేదియు శే [127 
దు. అచట ఉచ్శరించు వః కియే సామర్థ్యమువలన కర్తగా | పతీయమానుడగును. ఎ క్ 

లేనందు; గ వివయభిదమ స్ఫుటముగ నున్నను, శాస్త్రమున ఆ విభాగము చేయబడ 
ందున, వాన్ పృచ్చతు' అను స్థలమున ణిచత్ర ప ప్ర పక్షము, అదియ పెడ . బి నవ ప చృత్యయ మేల రాలేదను పూర్వ 

చ్ టా ఆ మాన్య దృష్టిలో చేయబడినది. అంతియ_ 11261 

అవతారిక... య తార యజ్ఞ దత్తుడు దేవదత్తునిచేత అన్నమును వండించుచున్నాడు”” సు నాక్యమున యజ్ఞదత్తుడు _పేరకుడయిన కర్త. హేతువు. దేవదత్తుడు | పయోజ్యూడు. 
Fr సోమ శ శమము కర్మ. అనగా, కర్త, తన [కియచేత దేనిని సంబంధింపదలంచునో న! జ్ఞదత్తుడు, తన _(బవణ [కియచె దేవదత్తుని గదా సంబంధింపదలచినది. కాగా దేవ దత్తుడు కర్మ కావలెను. ద్వితీయాంతముగి నుండవలెను. “దెవదత్తునిచేత' అని అచట కర్తృ గో ఒక కా అలో ఆ 

ఖ్ 
- 

గ అగపడుచున్నది. అది యిట్టుపపన్న మగును? అకు శంకకీకారిక నమాధానము. 

లో గుణ[కియాయాం స్వాతం(త్యాత్, (పేషణే కర్మతాంగతః | 
నియమాత్ కర్మసంజ్ఞరూః స్వధర్మేణాభిధియ తే ॥ 127 

“ గుణ కియాయా మారు, a లాయాం అట్రాధాన కియలో,  స్వాతంత్ర్యాత్ = స్వతం[తుడగుట వలన, 5 (పయోజక వ్యాపారమున, కర్మతాం = కర్మత్వమును, గత; అపి = పొంది 
వాడై నను, ప = బ్య ౨. వెన ((పయోజ్యః) దేవదత్తుడు, కర్మ సంజ్ఞాయాః = కర్మ సంజ్ఞకు, 

నియమాత్ = నియమముండుట వలన, న వలన, స్వధర్మణ = తన ధర్మమగు కరాత 
అధిదీయతే = చెప్పబడుచుండును. ర ఆర ప్రముబేతనే, 

తాత్త్ళర్శ్భం ఎళేవాంళయలు___ [పయోజ్యుడు, పయోజకుని, ఆజాదు 
నను తన స్వతం[తను క్రో - కాదంట లోబడి ల్పోవడు. తన వ్యాపారమున త్రనకు స్వాతంత్యముండును గాన 
కర్తృ సంజ్ఞకు భంగము లేదు. ణిజర్థ కర్తకు ఈప్సితతముడః 
చున్నది. అది గతి, బుద్ధి, పత్యవసానము ఆర్థము గల ధాతు 
ధాతువులును, అకర్యకములగు ధాతువులును, దీని అణ్యన్హావ 
నియమింపబడినది వచ్ ధాతువ ద 
మగు కర్తృత్వమే నిలిచినది. 

గాన కర్మసంజ్ఞ [పా ప్తించు 
వులును, శబ్దము కర్మగా గల 

స్థయందు క ర్రయగుదానికే అని 
RT YU x ందు చరలదు. కావున దేవదత్తునకు స్వస్వాతం త్ర (ప్రయుక్త 

ఒక [పశ్న__ (పయోజ్యుడై నపుడు గూడ స్వాతం [త్యమాతనికి నివ రింపదనిన, 
కర్మ సంజ్ఞకంటె పరమైన కర్తృ సంజ్ఞయే (పౌ ప్రించుచుండ, గతి బుదీ త్యాది సూ[తము 
కర్మ సంజ్ఞా విధాయకమే కావలెనుగదా. నియామక మెట్టగును ? ° 

సమాధానము... పయోజ్యక ర్త వ్యాపారము ధాతు 
కర్త వ్యాపారము ణిజర్థము. మొదటిది రెండవదానికి విశే 
ధెండ వది (ప్రధానము. అందువలన కర్తృ శ కికంటె, కర్మళ 

వున కర్ధము. [ప్రయోజక 

షణము. కాగా అఆ పధానము. 

క్ (పబలము. ఓదనము కర్మ 

చ మజ తా దాకా తార్తాకాంపనా డాయ సాలార్ 

Ta one లగా 

mR] 
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గదా. దానిని జూతము. కాని వ్యాపారము విక్తిత్తి అందది స్యతం|తమే. అయినను, 

విక్లేదనము = ఉడికించుట అను దేవద త్త వ్యాపారముచే ఈప్పితముగాన, దానికి కర్మ సంజ్ఞయే 

(పవర్రించినది. 

కాగా, (ప్రకృతమున కర్పృ సంజ్ఞతో విపతిషేధము లేదు. కర్మ సంజ్ఞ సిద్ధము 

కాబట్టి గత్యాది ధాతు విషయమున నియమము చేయబడినది. దాని ఫలితముగ, “యజ్ఞద త్తః 

దేవద త్రం [గామం గమయతి' అని గత్యర్థధాతు (పయోగమున చేవదత్తునకు కర్మత్యమును, 

'యజ్ఞద తః దేవద త్తేన, ఓదనం పాచయతి' అను, పచధాతు యోగమున దేవదత్తునకు 

క ర్రృత్వమును [పయోగములందు (పసిద్ధములు. || 1వ్ర/॥ 

అవతారిక కర్తకు | పేరకుడు హేతువు. 1పయోజక మెల హేతువనిన, కర్మ 

గూడ (క్రియకు [పయోజక ముగాన హేతు సంజ్ఞ కలదియగునా ? అనిన, కాదనుచున్నారు. 

శ్లో! (క్రియాయాః _ప్రేరకం కర్మ హేతుః కర్పుః (ప్రయోజక ః | 

కర్మార్థా చ క్రియోత్స త్తిః సంస్కార (ప్రతిప త్తిభిః ॥ 128 

కర్మ = క్రియకు ఫలమైన కర్మ, [కియాయాః = (కియకు, | పేరకమ్ = [పయోజకము, 

హేతుః = హేతువనునది, కర్తః = క ర్రకు=| కియా శయునకు, ప్రయోజకః = _పేరకము. 

ఉత్పత్తి, సంస్కార, (పతిప త్తిభిః=ానిర్వృ త్తి, వికారము, (పాప్తి- అను వీనిచేత, (క్రియా 

క్రియ, కర్మార్థా చ = కర్మకొణ్యకైనది గదా: 

తౌత్స) ర్మ బిశేషాంళములు- ఫలమున క్మాశయము కర్మ. కర్తయొక్క 

వ్యాపారమువలన గలిగిన ఫలము కర్మయందుండును. ఆ కర్మ నిర్వ రము, వికార్యము, 

(పాహ్యము - అని మూడు విధములు అని వెనుక జెప్పబడియున్నది. (క్రియా ఫలమును, 

వ్యపదేశివద్భావముచేత శాస్త్రమున ఫలా శ్రయమగునుగాన కర్మ అనబడును. ఆ కర్మ 

స్వసిద్ధికై [క్రియను _పెరించును. 

ఇక హేతువనునది క్రియార్థమి, సాధనములను వినియోగించి |కియను సాధింపు 

మని కర్తను |పోత్సహించును. అది సాక్షాత్తుగా [కియా |పయోజకము గాదు. [కియా పరి 

సోషమునకై (పవర్తించు కర్తకు _పయోజకము హేతువు. 

ఈ విధముగ [పయోజకత్వ విషయమున హేతువునకును, కర్మకును స్వరూప 

భేదము స్పష్టముగ నగపడుచున్నది. 

-ఏయది దేనికొఆక్రే యేర్పడినదో, అయ్యడది దానికి పయోజకమందురు. [క్రియ 

కర్మ కొకు. కావున కర్మ క్రియకు [పయోజక ము. 

ఇతర కారకములు స్వసిద్ధికై కియను | పేరింపవు. అవి కియార్థ ములు గాని, 
మా 

వాని కొల్బక్రె [కియ (ప్రవర్హింపదు, 1851 



వాక్యపదీయము 312 సా ధన D 
129 

సం(్రదానాధికారము 
ల్ విభక్తుం ననుసరించి కారకిముల విచారము. చేయబడుచున్న ది. e జ 

ల్ జరా లి 

(| 

అందు ద్వి యార్థమగు కరణ కారకవిచారమును, తరువాత క ర్ర్చ కారక విచారమను, ఆ (వనంగిమున [పయోజక కర్తృ విచారమున్సు ముగించి, కమ పా పమగు చతురీ విభ కంఠ సంపదాన విచార మిక చేయబడుచున్నది. | 0 
ళో అనిరాకరణాత్ కరు 8 త్యాగాంగం కర్మణేప్పితమ్ । 

(పరణాను మతిభ్యాం వా లభతే సం _పదానతాం i 129 

కర్పుః =ాక్ర్ష వ = 
కర క రచేయ, త్యాగాంగం = దానమున నంగమైనదియు, కర్మణా = కర్శాచే బృతం = సంబంధించుటకు తలంపబడిన కారకము, అనిరాకరణాడ్ = నిషేధంపకుంకుల వ న్ ర్స అన, (నుర ణానుమతిభ్యాం వా = (పేరించుట, అంగీకరించుట వలనగాని., జ అల్ల 

తాం = సం[పదానమను పేరును, లభతే = పొందును 
ధరా 

es కాల్చరు బిశేషాంకయులు_ “ఉపాధ్యాయాయ గాం దదాతి, దేవద తి, గోవు శ్ర. ఇచ్చుట |కియ. శిష్యుడు కర. అతడుచేయు త్యాగములో ఆంగము ఉపాధా యుడు అంగమనగా, దాత హస్తము కూడ కావచ్చును కావున నది నం పచానము కాక్టండుటకు "కర్మ సంబంధమును గలుగ చేయుటకు క ర్తచే నుద్దేశింపబడినది' అనియు జెప బడినది సం|పదానము కారకము కావలెను. కారక మనగా [కియా జనకము. దాని క నే అనిన అది, నిరాక రింపకుండుట, _పేరించుట, లేదా అనుమతించుట , ఇంటేదియెన న ' 
| ఉపాధ్యాయుడు, శిష్యుడు తన కిచ్చిన గోవును వలదనకుండుటయే ఆతని వ్యాపారము. “దేవతాభ్యో బలిం దదాతి* అనుచోట బలిదానము ననుమతించుట, సం,ప వ్యాపారము. యాచించి దానమును బొందినపుడు _పేరణము, సం పదాన వా న 

విధముగ సంపదానము త్యాగమున కుపకారకమగుటవలన నది త్యాగాంగము.. రో 
ఇచట నొక (పశ్న_ “ముకయే హరింభజతి'” = మో 

అందురు. హరిసేవ ముక్త్యర్థముగాన నట '“తాదర్శ్యే చతురీ వాచా? ముచే చతుర్లీ 'పత్వయము విధింపబడిన క్త ర ల్ అగు వార్తికమచె, 
దర 'పత్య ౦పబడినది. ఆ విధముగనే దాన ముపాధ్యాయార్లము గాన ““ఉపాధా య గాం దదాతి శిష్య” ఆను, పయోగమునందు గూడ, చతుర పైవా రికముచే 1 b 
వచు ను గదా 5 ల న ల క థో _ యి గుదింవ S| * సంపదా సంజ్ఞ ఎందులకు ౩? అని (పళ్న. “ 

సమాధానము ఇది న్యాయ్యమైన ఆశక్నేవము గాదు 
అల ఇ 2 

' సం(ప్రదానార్థము గాదు. సం పడాన కారకము దా 

ఏలయన-_ దాన|క్రియ 
న [కియారము. కారకములు కియా 

+ Ww - = 
| 

j ఫి 

గదా! ఈయబడు గోవు ఉ వాధ్యాయార్థమయినన్ను నది వాకా సులు ఇది సం|పదానార్థము గాదు, 
[ము కాదు, వాక్యార్థము [కియ 

ఇార్ధము హరి భజనము | 
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“రజకస్య వస్త్రం దదాతి” = చాకలికి బట్టలనిచ్చుట దానమేగాదు. దానమనగా, 

తన హక్కును వదలుకొని ఇతరుల కా వస్తువును సం[క్రమింపజేయుట, అది అచ్చట లేదు. 

కనుక సం పదాన చతుర్ధి లేదు. ధాతు వచట గౌణమగు నర్థము కలది 

“మృతః పృష్గం దదాతి = కొట్టుచున్న వానికి వీపు నిచ్చుచున్నాడందురు. 

అచటను నంతియే. 

ఇక ““ఆరోచకినే అన్నం దదాతి'' = అన్న మునందు రుచిలేని రోగికన్న మీచ్చు 

చున్నాడు అందురు. పరునకు తన వస్తువు నిచ్చుట, అది వాని కుపయోగింపవలెనను తలం 

సమర్పించువాడు, ఆవి దేవున కుపయోగింపవలెనను సంకల్పముతో నిచ్చునట్లు, రోగికి 
అన్నము సహింపవలెనను సంకల్పము, దాత కుండవచ్చును. 

“న కూ దాయ మతిం దద్యాత్ '* = హదునికొజకు మతి నియరాదు. మతి యన 

జ్ఞానము. అనగా తత్యాధనమగు శాస్త్రము. ఇచ్చుట అనగా నుపదేశించుట. ఇచట “దా ధాత్వర్థ 

మగు దానము, స్వస్వత్వ నివృత్తి పూర్వకముగ పరసంత్యము నాపాదించుట యను ముఖ్యా 

రమా? లేక గౌణమా ? అని విచారింపవలసి యున్నది. ముఖ్యార్థ మున కట సంభవము 

లేదు. తన హక్కును శాస్ర్రమునందు వదలి పెట్టుట, శూ దునకు సం|పమింపజేయుట అనునది 

లేదుగదా. కావున నది గౌణమని కొందరందురు. దాన మచట ముఖ్యమే. గౌణము కాదు. 

గురువు, తన శా స్ర్రజ్ఞాన సంతానమున నేక దేశమును శిష్యున కుపయోగింపవలనను నుద్దేశము 

తోనే త్యజించును. కావున నది ముఖ్యమేయని మజికొందరి భావము. 

““వరాయ కన్యాం దదాతి పితా" ఇట, తండి తన కొమార్తెను దానము చేసి 

నపుడు జన్య జనక భావమను స్వత్వము నివ ర్తింపకున్నను, స్యస్వామి భావరూపమగు 

స్వత్వము నివ ర్రించును గాన “దా” ధాత్వర్థ ము, ముఖ్యమే 

'““ఖండికో పాధ్యాయశ్శిష్యాయ చ పేటాం దదాతి'' = ఖండికలనెడి వేదభాగము 

లను అధ్యయనము చేయించు నపాధ్యాయుడు, తాను, ఉదా తము నుచ్చరించినచో, నను 

దాత్తము నుచ్చరించిన, శిష్యునికి చెంపదెబ్బ నిచ్చును. ఇచట 'స్వస్వత్వ నివృత్తి పూర్వక 

ముగ పరస్వత్వాపాద నము” అను ముక్యార్థమునకు సంభవము గలదాయని విచారించిన, 

ఆ చపేటము శిష్యున కుపకరించునది గాన, కలదనియే తేలును. చెంపకాయ శిష్యునకు (పతి 

కూల రూపము గదా. వానికి దాని యుపకారమేమి ? అనిన, ఆ చపేటమును వా డిపుడు 

సహించిన నది వానికి శాస్రాభ్యాస యోగ్యతను కలుగజేయును. దానివలన భావికాలమున 

వానికి ఫలావా పి కలుగునని భావము. 

““మృజిరస్యాయ విశేషేణోపదిష్టః పకృతి పాఠ” అని వృద్ధి సూత భాష్యమున 

(ప్రయోగము. అందు “అమ్మె” అను చతుర్ధి తాదర్ధ్యమున చతుర్థి. ధాతు పాఠమునందు: 
“'మృజ్ అను ధాతువు, సాధు శబ్దములను దెలిసికొనగోరు జిజ్ఞాసువు కొటికు, సామాన్య 
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బున, అనగా సకల (ప్రత్యయములకును [పకృతిగా నది యండవలెనను తలంపుతో 
ఉ పదకింపబడినడి. అందువలన నాతడు 'మృజ్' అను ధాతు మా[తమునకు [ప్రసంగము లి, é శ్ర అలీ జ ళ్ (లిగిన, మార్ట్ అను వృద్ధి ఘటితరూపము మార్జకః' మున్నగు సలముల సాధువగునని 
తాత్పర్యము. 

“ nl29n 

అవతారిక. [పథమ సం|పదానమును వెనుకటి కారిక చే వ్యాభ్యానించి ఉతర 
సం|పదాన వివరణము నిక చేయుచున్నాడు. 

ల్ 
వావ్ | శో బాతు తే, కర్మసంజ్ఞాయాం, శేష త్వే వాపి కౌరక్రమ్ । 

జ్ అన అసి రుచ్యర్థాదిషు శాన్తణ సం(పదానాఖ్య ముచ్యతే i 130 

పాతుతే్య = హేతు నంజ ని స = స 
ల an i జగాన, కర్మ సంక్ఞాయాం = కర్మసంజ్ఞ గాని, శేషత్వే వా అపి = 

కలెరిక సంబంధముగాని బా ప్ర్తించినపుడు, కారకం = [కియాజనక  మగునది దుచ్యర్థాదిషు = రుచధాతువు మున్నగువాని పయోగమున, సంప్రదానాఖ్యం = సం|పదాన 
ను సంజ్ఞ కలదిగా, శాస్తుణ = శా స్ర్రముచేత, ఉచ్యతే = చెప్పబడుచున్నది 

ట్ర 

a తాత్స్రర్భ విశేషాంళమలు __ [పథమ సం పదాన మనగా “కర్మణా య మధి తతి స సం|పడానమ్ (1-4-82) అను సూ(త్రముచే విధింపబడినది. అది లౌకిక సం ప దానము. ఉత్తర సంపదానమనగా '“రుచ్యర్థానాం పీయ మాణః'” (1-488) మున్నగు సూ తములచే విహితమైన సంజ్ఞ, 
- 

గవి అర్థముగాగల ధాతువులు పయోగింపబడినపుడు, ప్రీత్యా శయమగు కారకము సంపడాన మగును అని ఆ సూతమున కరము. రుచి అనగా అభిలాష. ది కాదు. “దేవడత్తాయ రోచతే మోదకః? = చున్నది 
దు. దేవదత్తా క = దేవదత్తునక్రు (కొణకు) కుడుము రుచించుచున? ది అణ యుదాహరణము. రుచించుట = పితికి విషయమగుట. దేవదతునకు కుడుము ఇవము. 

దానియందు లౌొల్యమువలన నది తనకు అభిలాష విషయమగు నటు చేసికొనును కాగా వ అల్ల 9 
౬ | 

నాతనికి బాతు సంజ్ఞ (పా ప్రించుచున్నది. సం|పదాన సంజ్ఞ విధింపబడుచున్న ది, కావున నీ స ఐజ్ఞ, సంజ్లాంతర [సాప్తి పూరంకనంజ. హేతుస వచ్చిన 
(పాప్తించెడిద. అది ఈ పయోగమున ఇష మ ss ay క. 
aa ట్ గ్గ ఇష్టము గాదు. కావున (పకృత ధాతువాచ్య రుచి [క్రియ మోదకము కర్త, దేవదత్తుని ఆభిలాషలో విషయము గదా మోదకము, కర్న తౌలలదా ? అనవచ్చును గాని దేవదత్తు డిపుడు కర్తకు [పయోజకుడును గాడు, కరయ 

ఇట్లు (పశ్నింపవచ్చును___ కర్త కీపితమనగా కర అను నంజ కలవానికి అని ర్ం ఆటో నె రాలా 
న 

కాదు. [కియల్ న్వాతం[త్యము = వ్యాపారము కలవానికని యరము. గ దేవదతున 
సాఇతం | త౭ముండు' 

న జ. 

వళం_త్యముండును గదా అనిన, 
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సమాధానము. ఇచట శబ్దము = రుచధాతువు రుచి |కియను బోధించుచున్నది. 

దాని కాశయము మోదకముగాని, దేవదత్తుడు కాదు. తమ తమ వ్యాపారములలో సకల 

కారక ములును స్యతం|తములే. కాని ఆ స్వతంతత కబ్దోపాత్తము కానిచో కర్త అను సంజ్ఞ 

కలుగదు. లేనిచో, కర్మ సంజ్ఞా సూతములో 'కర్తుః' అనుట వ్యర్థము. “సార్థ్మార్రీయతే పథికః' 
అను వాక్యమును జూడుడు. బాటసారుల గుంపునుండి ఒకడు విడివడినాడు. హీయతే అను 

పదము హాన [కియను చెప్పుచున్నది విడుచుటలో కర్త సార్థము. పథికునకు కర్కత్యమును, 

ఆందువలన కర్మార్థమున లకారమును లభించినవి. గుంపును అపాదానముగ వివక్షించుటచే 

పంచమి. హోాన క్రియ అచట శబ్బోపాత్తను. పకృతమున దేవదత్తుని |కియకు శబ్దబోధ్యత 

లేదు గదా. 

' దేవదత్తుని, మోదకము పీతుని జే యుచున్నది' అని ఈ వాక్యమున కర్థమయిన 

యెడల అపుడు ఆ ధాతువు సకర్మక మగును. దేవదత్తునకు కర్మ సంజ్ఞ (పా ప్రించును. కావున 

సంపదాన సంజ్ఞ క ర్మ సంజ్ఞా పొ ప్రి పూర్ణకమపుడు కావచ్చును 

''దెవదతాయ శ్రాఘతే జనః” జనము, దేవదళ్తుని గుణములను బొగడి తమ్ము 

నాతని కెణుకపజచు కొనుచున్నదని ఆ వాక్యమున కర్ణము. శాఘ హ్నుజ్ స్థాశపాం 

బ్రీప్యుమానః'' (1-4-84) అను సూ|తముచే సం|పదాన సంజ్ఞ. దేవదత్తుడు గుణవంతుడగు 

టచే తన్ను జనము పొగడునట్టు చేసికొనుచున్నాడని భావము. కాన నాతనికి హెతుసంజ్ఞ 
పొ ప్రింపగా సం|పదాన సంజ్ఞ విధింపబడినదని కొందణీ మతము. అట్టు కాదు. సూ|త్రమున 

“బ్లీహ్న్యమానఃి అను పదము కలదు. “జ్ఞాపయితు మిష్యమాణః' = తెలియజేయుటకు కోర 

బడిన వాడని యర్థము. జ్ఞాపన కియా సంబంధమును గిలుగజేయుట ఆతనికే గనుక కర్మ 

సంజ్ఞ (వా ప్తింపగా “సంపదాన సంజ్ఞావిధి' అని మజికొందరు నందురు. 

ఈ విధముగనే “హ్నుతే! “తిష్టతె' “శపతే' అను ధాతువుల [పయోగము లందును 

యథాయోగముగ ఆయా సంజ్ఞలకు పాప్తిని జూడవచ్చును. 

క్రాఘించి తన్ను దేవదత్తున కెజుకపజచుట- ఇతరులకు దెలియకుండగా తన్ను 
మజుగుగా నెజుకపబజచుకొనుట, స్వాభిపాయము నాతనికి బోధించుట కనుకూలమగు స్థితిని 

పరి గహించి యుండుట, శపథమును బెట్టి తెలియచేయుటయు, యథ్యాకమముగ నరములు. 

'“దేవదతాయ శతం ధారయతి యజ్ఞద త్తః'' = దేవదత్తునకు యజ్ఞదత్తుడు నూటు 

రూప్యములను బాకీపడి యున్నాడు. “ధారెరుత్తమర్ణః'' (1-4-85) అను సూత మిట 
సం|పదాన సంజ్ఞను విధించునది. ‘ధారి అనగా ణిజన్తమయిన ‘'ధృజ్' అవస్థాన అను 

ధాతువు. అది పయోగింపబడి నపుడు ఉ త్రమర్ధనకు సం|పదాన సంజ్ఞ కలుగునని సూ|కత్రా 

రము. “ధారయతి' అనగా ధరింపజేయుచున్నాడని గదా అర్థము. అధమర్లుడెన యజ్ఞదత్తుడు 

నిలచియున్న బాకీని నిలిపియున్నాడు. ఆ ధారణమునకు ఉత్తమర్హుడైెన దేవదత్తుడు హేతువు. 

ఆత డిచ్చుటవలన గదా అది నిలిచినది, కాని ఆ దాన్మకియ శబ్బిపాత్తము కాదు. అది దేవదత్త 
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పు ్పళ్యః స్పృహయతి” అనుః పయోగమున, “స్పృహేరీప్పితః” (1-4. 86) 
అను సూ తముచె పుషుములకు సం|పదానత్యము. పుష్పముల కీపితతమ ఎత్వమును వివక్ష్నిం 
చిన, కర్మసంజయే ఆగును. నమాజ్ స్పృహయతి'. పూవులకొజ కాశపడుట మొదటి 
నాక్యమునను, పూవుల నపేక్షించుట రెండవ వాక ్ రమునను, అర్థములు. 

,3 అని పయోగములు కలవు. 

దవదత్తుని ఉదేశించి యజ్ఞదత్తుడు, [కో ధ, దోహ, అసూయా, ఈర్ష్యలను చిత్త 

ల్ ము. చంపవలెనను చి చని త్రి, _అపకారమును చేయవలెను 

యు U (కధ, వ. ఈర్ష్యా, అసూయలు. మె ధాతువుల 'పయోగమున 
కోపమున కుద్దశ మగు వ్య కి త్రి నం్యపదాన సంజ, 

కో 
గ 

జ న 

యం;పతికోవః8” (1.4౩౫ (పతికాప (1 4 ల అను సూత 

“కుధ [దుషే బార్యా సూయార్థానాం 

ముచే విధింపబడినది. ఇవి సకర్మక ధాతువులగు 

“దేవవతాయ రాధ్యతి గణకః” “దెవదతాయ ఈక్షతే గణకః” అని రెండు [పయో 
గములు. దేవదత్తునె శుభాశుభముల కు దై వజ్జుడు పర్యాలోచించుచున్నా శని ఆర్థము. దేవదత్తుడు 
గణకున్ని అడుగగా నాతడు పర్యాలోచిం ందుచున్నాడని భావము. కాన దేవదత్తుడు [ప్రయోజ 
కుడు. దాతు సంజ్ఞ (పా ప్తి పింప సర (దాన సంజ విహితము. సూత్రము ‘ “రాధీ క్షో ర్యస్య 
వి ప్నం'' (1- క -89) అ అనునది 

ఖై 

“' గేవదతా య గాం (పతిళ్ళణోతి”' లేదా ““ఆళ్ళణోతి”! దేవదత్తుడు యాచించి 
బరి ంపగా యజ్ఞదత్తు డాతపెక్సి గోవు సిత్తునని వాగ్గానము చేయుచున్నాడని యర్థము. హేతు 

ంజ్ఞ పాప్తము. దానికి బాధకముగ సం|పదాన స సంజ్ఞ “(పత్యాజ్ భ్యాం శవ పూర్వస్య 

| 1-4-40) అని విధింపబడినది. సూతమునందున్న, “పూర్యస్య కరా” అను దానికి 
మొదటి వాాపారమగు వ. ఆ 

వ్య 

స 

[శయమైనవాడు = = అనగా దేవదత్తుడు. అసి భావము. 

తి అనుట, 

శ ఓ బంది హో [తె అమగ్భణాతి _పతిగ్భ కొతి వా అధ్యర్యుః' ' అసి యజ్ఞకర్మలందలి 
వ్యవహారము. హోత, అధ్వరు ర్యువు, బుత్విక్కులు. యజ్ఞమున నందు, హోత ముందు కొన్ని 
స్తుతివచనములను పలుకును, అధ్వర్యుడు ఆతని నభినందించుచు, | పోత్సాహజనకములమున 

జ. 
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శబముల నుచ్చరించును. శంసన వ్యాపార కర్త కిపుడు, కర్మ సంజ్ఞ కపవాదముగ సం పదాన 

సంజ్ఞను, '““అన్నుపతిగృణశ్చ)” (1-4-41) అను సూత్రము విధించుచున్నది. 

““పరికయణే సం్మపదానమన్యతరన్యామ్. (1-4-44) అను సూ తము, 

సాధకతమమగు కరణమునకు, కొంత కాలము వేత నమిచ్చి ఉంచుకొనుట అను నర్థమున కంచు 

సం|పదాన సంజ్ఞను విధించినది. “శతేన పరి, కీతః' లెదా 'శరాయ ప క కీఈ ఆఅనుబూహి' 

అని యుదాహరణము. నూజు రూప్యములిచ్చి కొంతకాలమునకు సీక్ళ ఎతుడవై అనువచనము 

చేయుమని ఆ వాక్యముస కర్థము. 

సామాన్యముగి ఈ సం|పదానోదాహరణము లందంతటను, విశేషవివక్ష ఏదియు 

లేనపుడు కియాజనక త్వము అనుకారకత్వము సంభవింపనందున శెషత త్రము [పాప్రించు 

చున్నది. కాని కియా నిమి తమగుటచే అంతమా|త మును బుచ్చుకొని సం|పదాన సంజ్ఞ 

చెప్పబడినది. 

అపాదానాది విశేషములు వివక్షింపబడనపుడు ఆ కారకము “అకధితంచ'' అని 

అకథితకర్మ అగునుగదా అని యడుగవచ్చును, కాని దుూహ్, యాద్, పచ్ మున్నగు కొన్ని 

పరిగణితధాతువుల అవివక్షిత కారకమే అకథిత కర్మ అని నిర్భయింపబడినది. అందువలన 

కర్కసంజ్ఞా |పాప్తి కవకాశము లేదు. 

కారికలో “రుచ్యర్థాదిమి అని ఆదిపదముండుటవలన శ్ఞామ - హ్నుజిత్యాది సూత 

ముల పమేయములు గూడ సోదాహరణముగ విచారింపబడినవని "ఎజుంగునది. 

మజియు, “శ్రాస్తేణ రుచ్యర్థాదిషు సం|పదానాఖ్య ముచ్మతే'' అని కారికలో చెప్ప 

బడినది. [పథమ సం|పదానము గూడ “కర్మణా యమభిప్రెతి” అను శాస్త్రము చేతనే 
విహితము గదా? “రుచ్యర్థాదిష' “శాస్త్రైణ' అనుటలో పిశేషాభ్మిపాయ మేమి? అని (పళ్న. 

సమాధానము... సంపదానము శాస్రీయమనియు, లౌకికమనియు ద్వివిధము 

ఆ పద మన్వర్థము. “సంపదీయతే అస్మె' ఇతి సం|పదానమ్ అని వ్యుత్ప త్త్యర్థము వలన 

లభించుటచే, దాన [కియాకర్మ సంబంధము కలదియే సం|పదానమని తెలియవచ్చుచున్న ది. 

ఇది లౌకికమయిన అర్థము, “కర్మణా యమఖి' ఇత్యాది సూ సూ|తముచే చెప్పబడినది ఈ 

లౌకిక సం|పదానము. 

ఇక “రుచ్యర్థానాం పీయమాణః” మున్నగు సూతముల యుదాహరణములందు 

ఆ అర్థ మునకు సంభవము లేదు. శాస్త్రారంభ సామభ్ధ్యమువలన, శబ్దసంస్కార మాత 

దృష్టితో, 'సం|పదీయతే౭ స్మె' = “వీనికొజ కీియబడుచున్న ది’ అను నర్థము సంభవింప 

కున్నను ఆ ఆట ట్ర సం ప్రదాన సంజ్ఞ విధింపబడినది. అది శాస్త్రమా!త నియతము. ఆ అభ్మిపాయ 

ముతోనే స్రెణ రుచ్య ర్ధాదిషు న అని కారకలో భర్తృహరి నిర్దళించి యుండెను. 11801 
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[131 అనతారొర (శాద్ధమును గర్భించుచున్నాడు' అను నర్భమున క శాదాయ 
థ నిగర్హతే” అను ప్రయోగము కలదు. “యుద్ధాయ సంనహ్యతే' = యుద్ధము విషయమున 

సంనాహపురస్సర నిశ్చాయమును చేయుచున్నాడు. యుద్ధమునకు సన్నద్ధుడగు చున్నాడని 
తాత్పర్యము. “పత్యేశేతే” = భర్తనుపసర్చించి శయనించు చున్నది. ఈ [పయోగములందు 
ఆయా |కియల కర్మలతో సంబంధింపజే యుటకు తలంప బడినవి (శాద్ధముగాని, యుద్దముగాని 
పతిగాని కావు. ఆ ధాతువు లకర్మకములు. అందువలన [కియచే సంబంధించుటకు అలి పేత 
మైనది కూడ సం|పదానమగునని చెప్పవలసి యుండునని, “కియా [గహణం క రవ్యమ్' 
అను వార్తిక మవతరించినది. కాని అది (పత్యాఖ్యాతము, | ల 

భాష్యకారుని ఆశయమేమనగా, సూూతమునందలి కర్మణా అను పదమునకు (క్రియచెత' అనిగూశ అర్ధము. లోకమున నట్టి వ్యవహారమున్నది. నీ వేపని చేయదువు , 
అనుటకు “త్వం కిం కర్మకరిష్యసి' అందురు. సూ తమునందలి కర్మ పదమునకు [క్రియ 
అనియు, శాస్త్రీయమగు, 'కర్తురీపితతమం కర్మ” అను లక్షణముచే లక్షిత మైనదియు అర్థము. 

'అట్లు కాదు. కృ తిమము అక తిమమును సంనిహితములయినపుడు కృతిమ 
మున [గిహింపవలెనని శాస్త్రము చెప్పుచున్నది. కావున, అకృ[తిమమయిన [క్రియ (గహింప 
బడదు. అందువలన [కియా [గహణమును పత్యాఖ్యానము చేయుట కుదురదు' అనిన 
[కియయు, కృ[తిమ కర్మ కావచ్చునని సమాధానము. “కరకు [(కియచే ఈప్పితము గదా 
కర్మ. క్రియ, ఏ [కియాంతరముచే ఆహ్యమానమగును ?' అని మరల ఆక్షేపము. 

సమాధానము... సందర్శనము, (పార్థనము. అధ్యవసాయము అనునవి, (పీతా 
పూర్వకారియగు = అనగా బుద్ధిపూ ర్యక ముగ నాలోచించి పవ ర్తించు, [పతి పురుషునకును 
ఆవశ్యకములు. 

ముందుగ తన బుద్ధిలో నొక విషయమును జూచును, అది సందర్శనము. 

తరువాత దానిని, తనకది సిద్దింపవలెనని కోరును. అది (పార్లనము, 
థి థి 

ఆ పమ్మట దానిని సాధించి తీరవలెనని నిశ్చయించును. ఆది అధ్యవసాయము. 
ఆ తరువాత తదర్ధమై యత్నము, ఆ పనిని పూ ర్తిేచేయట. చివరకు ఫల్నపా ప్తి. ఇది లోకము 
నందలి (ప్మకియ, కావున సందర్శనాది కియలచే సంబంధించుటకు ఈప్పితమగునది (ప్రకృత 
ధాతు వాచ్యమగు, గర్హణము, సంనాహము, శయనము మున్నగు [కియ యగునుగాన నదియ 
కృతిమ కర్మయే. ఈ సందర్శనాదులు ఆ ధాతువున కర్ణములు కొదేయనిన, అవియు ధాతు 
వాచ్య (క్రియతో అభిన్న ములుగ చెప్పబడును. ఆ | క్రియలకు భేదము లేనియెడల కియాకారక 
భావ మెట్టు? అని (ప్రశ్న కలుగును. ఆ [ప్రశ్నకు సమాధానముగ, భాష కారుని [పత్యా 
ఖ్యానమును సమర్థించుచు చెప్పుచున్నాడు. 

టె 
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శో భేదస్య చ వివక్షొాయాం పూర్వాం పూర్వాం క్రియాం (పతి । 

పరస్యాంగస్య కర్మత్వాత్ న [కియా[గహణం కృతమ్ ॥ 131 

కించ = మజియు, భేదస్య = భేదముయొక్క-, వివషాయాం = వివక్షలో, పూర్వాం పూర్వాం 
= ముందటి, ముందటి, [క్రియాం (పతి = క్రియను గూర్చి, పరస్యవాతరువాతి, ఆంగస్య డె 

అంగము, కర్మత్వాత్ = కర్మ అగునుగాన, [కియా (గహణమ్ = సూ|తమునందు [కియా 

పదము, నకృతమ్ = |గహింపబడలేదు. 

తాత్సర్భు విశెపాంళయులు__ సందర్శనాది కియలు పేక పూర్వకారియగు 

(పతి వ్య క్తికిని ఆవశ్యక ములుగాన నవి బుద్ధి సన్నిహితములయి యుండును. అవి (ప్రధాన 

[కియకం టె భిన్నములా ? అభిన్నములా;? అనిన నది వివక్షనుబట్టి యుండును. 

భేదమును వివక్షించినపుడు, ఇవి పూర్వాంగములును, (ప్రధాన ధాత్వర్థము ఉత్త 
రాంగము నగునుగాన నది కర్మ కావచ్చును. కాబట్టి “కర్మణా యమభిప్రెతి” అను సూత్ర 

మున [కియా[గహణ మక్క-ర లేదను తాత్పర్యముతో “|కియా[గహణం కర్తవ్యమ్” అను 

వార్తికము _పత్యాఖ్యాతము. సందర్శనాదులు ధాతు వాచ్యములు కాకున్నను సామర్థ్య 

పా ప్రములు. శబ్బబో ధ్యములు కానివి గూడ కారకత్యమునకు నిమి త్రములగునా ? అనిన- 

'సార్థ్యాడీయతే' అను వాక్యమున, సార్థము, అపాదానముగా శబ్దముచే చెప్పబడినను, ఆ త్నేపము 

వలన లభ్యమయిన కర్రృత్వము పథికుని కర్మత్వమునకు నిమి త్తమైనది గదా. 

అదియును గాక సందర్శనాదులకును (పధాన |క్రియకును భేదమే వాస్తవము అవి 
(ప్రధాన |క్రియార్థములగుటచే తదభిన్నముగ = అదియు నివియు నొకటే యనునట్లు అను 

కొనుటయే తప్ప, వాని భేదము సర్వాత్మనా తిరోహితము గాదు. కాబట్టి [కియకును కర్మత్వ 
ముపపన్నమే. 11811 

అనతారిక___. |కియగూడ క్రియచే ఆప్యమానమైన, కర్మ కావచ్చునని చెప్ప 
బడినది. ““ఓదనం పచతి'' అను వాక్యమున, పచన కియగూడ సందర్శనము మున్నగు 

[క్రియల సంబంధింపబడును గాన కర్మయగునా? అపు డా కర్మచేత అభి పేతమయిన 

ఓదనము గూడ సం|పదాన మేలకాదు ? అనిన చెప్పుచున్నాడు. 

లో క్రయాణాం సముదాయే తు యది కత్వం వివక్షితమ్ । 

తదా కర్మ [కియాయోగాత్ స్వాఖ్యయైవోప చర్యతే ॥ 132 

యదా తు = ఎపుడైతే, [కియాణాం = కియల యొక్క, సముదాయే = మొ త్రమునందు, 

ఏకత్వం = అభేదము, వివక్షితం = తలంపబడినదో, తదా = అపుడు, కర్మ = ఓదనాది 

కర్మ కారకము,  [కియాయోగాత్ = [కియా సంబంధ మువలన, స్వాఖ్యయా ఎవ = తన 

కర్మ సంజ్ఞచేతనే, ఉపచర్యతే = వ్యవహరింపబడును, 
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తొల్ఫ్రర్శ్మోం విశేషాంళ ములు సందర్శనము మున్నగు [కియలు, ఒకటి అంగము 
వేజొకటి అంగి అను, భావములేక సమకక్ష్యలో సముచ్చితములై , వానిచే సాధింపదగిన భల 
మొకటియే యగుటవలన, అభిన్నములుగ ధాతువాచ్యము లయినపుడు, వానిలో నొకటి 
[కియ, వేజొకటి కారకము అను సంబంధము గోచరము గాదు. భేదమున్న పుడు గదా ఆ 
భావము కలుగునది : అపుడు పచిక్రియ కర్మగాదు. కావున తద్యు కమగు నోదనము, కర్మ 
గనె వ్యవహరింపబడును గాని సం్యపదానముగ వ్యవహరింపబడదని భావము. 1182 

అభోతౌరి క భేద వివక్షలో సంప్రదాన వ్యవహారము కలుగునందురా ? అనిన_ 

శో భేదాభేద వివకొచ స్వభావేన వ్యవసితా । . 
య్ 

తస్మాద్గత్యర్థ కర్మత్వే వ్యభిచారో న దృశ్యతే ॥ . 188 

భద, అభేదవివక్షా = భేదమును, అభేవమును వివకించుట, స్వభావేన = (ప్రయోగ స్వభావ 
మును బట్టి, వ్యవస్థితా = నియతమైయుండును. తస్మాత్ = అందవలన, గత్యర్థ కర్మత్వే=ా 
గత్యర్థక ధాతువుల కర్మవిషయమున, వ్యధిచారః = అత్తి | పనంగము, న దృశ్యతే = 

పయోగములం దగపడుట లేదు... 

తాత్పర్య విశేషాంశములు.. లోక పసిద్ధములయిన |పయోగముల స్తాధుత్వా 
న్వాఖ్యానమునకు శాస్త్ర ముపాయము మాత్రమే. వానిని పయోగానుసారమే 'సంస్కరింప 
వలెను. అందువలన ఆ యా (ప్రయోగసిద్ధిని బట్టి, సంచర్శనాది [కియలకు [పథాన [క్రియతో 
భేదమునుగాని అభేదమునుగాని నియతముగనే వివక్షింపవలెను. 

అది నియతము గనుకనే ““గత్యర్థ కర్మణి ద్వితీయా చతుర్ధ్యా చేష్టాయామనధ్యని”' 
2-8-12) అను సూత్రమును రచింప బనిలేదని యు, ఆతి [ప్రసంగములు కలుగవనియు 

భాష్యమున నిర్ణయింపబడినద్. భేవ వివక్షలో గత్యర్థక ధాతువుల కర్మకు సం[పదాన సంజ్ఞా 
జ ఖ్ 1 ల 

.. న చతుర్ధి (పత్యయములును, అభేద వివక్షలో కర్మ సంజ్ఞ ద్వితీయలును సిద్ధించునని భావము, 

11881 

అసు 

అవతారిత--. పకృత విషయమును, (పమాణముచే దృఢపరచుచున్నాడు. 

ట్లో॥ వికల్పేనై వ సర్వత సంజ్ఞే స్యాతాముభేయది । 
ఆరంభేణ న యోగన్య (పత్యాఖ్యానం సమం భవేత్ ॥ 134 

సర్వత = అంతటను, డఊభే = రెండు, సంజ = సంజ్ఞలును, వికల్పేన = వికల్పముగా, 

స్యాతాం వవయది = (పవ ర్రించినయెడల, యోగస్య = “గత్యర్థ కర్మణి" అను సూ|తము 
యొక్క...” (పత్యాఖ్యానం = నిరాకరణము = అక్క_రలేదనుట, ఆరంభేణ = సూ తారంభ 
ముతో, సమం = తుల్యమైన ఫలము గలది, నభవేత్ = కాకపోవును. 

తాత్పర్య వి శేషాంళములు--- భేదా భేదముల వివక్షకు నియతి తన మనస్సునందు 

_ _ __—_—— — — — — — ou 

ET 

జడా పతా దదారాద నాని వశటిరు భవం దల కు కాజ్యనాక్తాతుతాధాతడాక్తారాకల అలు 

ద. లా కా కన్న ల స. 
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స్ఫురేంచుట చేతనే భాష్యకారుడు “గత్యర్థ కర్మణి” అను సూూతమును |పత్యాఖ్యానము 

చేసెను. సూ్యూతారంభ |పత్యాఖ్యానములకు ఫలభేదముండిన (పత్యాఖ్యానము కుదురదు. 

గత్వర్థక ధాతువుల విషయమున, |పధాన ధాత్యర్థముతో సందర్శనాది [క్రియలకు భేదవివక్షా 
పక్షమునందు వాని కర్మకు సంపదాన సంజ్ఞా చతుర్ధులును, అభేద పక్షమున కర్మ సంజ్ఞా 

నిబంధన ద్వితీయయు సిద్ధించునుగాన సూత మనావశ్యకమని భావము. 

ఆ వివక్షకు నియతి లేనిచో సకల ధాతు విషయమునను, కర్మసంజ్ఞా సంప్రదాన 

సంజ్ఞలు (పా ప్తించుచుండ, గ త్యర్థక ముల కర్మకే ద్వితీయా చతుర్ధులు సాధువులగునను నియ 

మమును బోధించుటకు ఆ సూత మావశ్యకమయ్యెడిది. అపుడు ఆరంభమునకును పత్యా 

ఖ్యానమునరును ఫలితములో భేదము ,పా్తమగును. 

““శాద్ధాయ నిగర్హతే'' - ఇట భేద వివక్షయే. 

“పచత్యోదనమ్” - ఇట నభేదమే. ఇవి గత్యర్థకములు గావు. 

“మనసా పాటలిప్కుతం [వజతి”' = పాటలిపుత నగరమునకు మనస్సుతో బోవు 
చున్నాడు. ఇట [వజ ధాతువు గత్యర్థకమే. సూత పక్షమున, నీ గమనము చేష్టగాదు గాన 

చతుర్ధి (పవర్తింపలేదు. సూ|తము లేనిపక్షమున, అభేదమే [క్రియలకు వివక్షితముగాన 

సం పదానత్వము లేదనవలెను. *”ఆధ్వానం గచ్చతి''. ఇచటను నంతియ. సూతమున్న 
పక్షమున “అధ్యనిని అను (పతిషేధమువలన చతుర్థి రాలేదు 

న్రీయం గచ్చతి'=న్రీని పొందుచున్నాడు. “అజాంనయతి'' మేకను తీసికొని 

పోవుచున్నాడు. ఇట చతుర్ధి ఏల రాలేదని శంకించి సిద్ధంత్య సం|పా ప్రవచనాత్ '” అని 

వార్తికక ర సమాధానము చెప్పెను. సం|పా ప్తమనగా గమన [కియయొక్క సంబంధము 

కలది. ఇచట స్త్రీ అట్టిది. స్రీని ఉద్దేశించి వెళ్ళుననిన, అపుడు స్రీ సం|పా ప్త గాదు. *స్రియై 

గచ్చతి అనవచ్చును. అశ్రు, పాడుత్రోవను వదలి సన్మార్గమునకు పోదలంచిన వానిని 
“ఉత్పథేన పథే గచ్చతి' అందురు. అట పంథ సం[ప్రాప్రము గాదు. *“పంథానం గచ్చతి' 

అనిన మార్గమున బోవుచున్నాడని యర్థము. పంథ సం[పాప్తము. అసం|పా ప్ర వచనము 

వలన, సూ తమున “అనధ్య్మని” అను [పతిషేధముతో నిక బనిలేదని, 'అధ్యనశ్చాపవాదఃి 

అని వా ర్రికకర్త సూచించినాడు. “ఆస్థీత (పతిషేధో వక్తవ్యఃి” అని భాష్యము. ఆస్థిత 

మనగా, గన్త అధిష్టించిన మార్గము. దానికే “అనధ్యని' అను పతిషేధమని భావము. ॥184॥ 

అవతారిక. *అనధ్వని* అను (పతి షేధము, ఆస్థితాధ్వరూప కర్మకు చతుర్ధి 

[పతిషేధమని చెప్పబడినది. ఆ ఆస్థితాధ్వ స్వరూపము వివరింపబడుచున్నది. 

లో త్యాగరూపం (పహాత వ్యే, (పాపే సంసర్ల దర్శనమ్ | 

ఆస్టితం కర్మయత్త్మత, ద్వైరూస్యం భజతే (క్రియా ॥ 185 

[ప్రహాతవ్యే = విడువవలసిన ఖాగమున, త్యాగరూపం =హీనమైన రూపముగిలది, ప్రాహ్యేడా 

[21] 



సాధన 
[136 వెళ్ళవలసిన భాగమున, సంసర్గ దర్శనమ్ = సంబంధరూపమైనదియు, యత్ = వ, కర్మ 

తత్ = కర్మకలదో, ఆది, ఆస్థితమ్ = ఆస్థితమగు కర్మ అయినది, త|త=ాఆ అధ్యయందు, 
[కియా = గమన క్రయ, ద్రై్టరూప్యం = రెండు రూపములను, భజతే = పొందుచున్నది. 
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తాత్పర్య విశేషాంశములు.. ఆస్థీతమనగా గమన [కియచేత ఆ[కానమయిన 
మార్గము. నడచుచున్న (త్రోవ. ఇందు గమన క్రియ రెండు విధములు. అతి కమించిన భాగ 
మున నడి హినరూపము. ఆ [కియలొ కొంత తగ్గినదనుట. ఇంకను నడువవలసిన భాగమున 
నది సంసర్గరూపము. అనగా ఆ [క్రియకు త్యాగమును, ' ఉపాదానమును రెండవయవములు. 
అట్టి గమి |క్రియచే ఆ/క్రాన్రమైన అనగా ఆ విధముగ నడవబడుచున్న మార్గము కర్మ 
సంజ్ఞకు మా[తమే విషయము. [కియారూపమగు కర్మచే సంబంధింపబడునది కాదు. కావున 
సం[పదాన సంజ్ఞకు విషయము కాదు, అధ్య కాని కర్మ కది సంభవించును. కావున 
(గామాయ గచ్చుతి' [గామం గచ్చుతి' అనియు వ్యవహరింపవచ్చును. 

నడచుచున్న మార్గము గాక, ఆక్రమింపటోనున్నది యైన నట ద్వితీయా చతుర్జులు 
రెండును సాధువులే అని చెప్పబడినది. ఉదాహరణము, **ఉత్పథేన పథే గచ్చతి'' దీని 
యర్థము వివృత పూర్ణము. 11155! 

అవాడానాధికొరము 

అవతారిక విభక్తుల విధాన [క మము ననుసరించి, వాని యర్థములు విచారింప 
బడు చున్నవి. అందు చ తుర్ధ్యర్థ విచారానంతరము, అవసర (పాప్తము గాన పంచమ్యర్థము 
విచారింపబడును, 

ట్లో॥ నిర్దిష్ట విషయం కించిదుపా త్ర విషయం తథా! 

అఆపేక్షిత [క్రియంచెతి (తిధాపాదాన ముచ్యతే Il 136 

కించిత్ = ఒకటి, నిర్దిష్టవిషయం = విషయనిర్థశము గలది, తథా = ఆ విధముగ, కించిత్ = 
ఇంకొకటి, ఉపా త్రవిషయం = విషయోపాదానము గలది, కించిత్ = వేతొకటి, అపేక్షిత 
కియంచ = |కియయొక్క_ అపేక్ష గలది, ఇతి = అని, ఏవం = ఈ ప్రకారము, అపా 
దానం = అపాదానమను కారకము, తిధా కా మూడు విధములుగా, ఉద్యతే = చెప్పబడు 
చున్నది. 

తాల్ఫ్రర్భం బిశెషాంకయులు__..... “ ధువమపాయే అపాదానమ్” (1-4-2) అను 
సూత్రము అపాదానమను సంజ్ఞను విధించినది. అపాయమనగా విశ్లేషము = విడివడుట. 
అది జరిగినపుడు, స్థిరముగ నిలిచి, ఆ విశ్లేషమున కారంభ స్థానమయినది అపాదానము. 
విశ్లేషమునకు కారణమైన క్రియ వేటొక దానియందుండును. ఈ అపాదానమునకు “అవధి” 
అనియు వ్యవహారము. 
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నముదేశము 323 పదకొండము 136] 
“గామాదాగచ్చతి దెవద త్తః'' ఇ దేవదత్తుడు ఊరినుండి వచ్చుచున్నాడు, అనిన, 

దేవదత్తునకు ఊరినుండి విశ్లేషము కలిగినది. ఆ విశ్లేషమున కాాశయము ఊరు. ఆ విశేషము 
కలుగు పని చేసినవాడు దేవదత్తుడు. కాగా విశ్లేషమున కాశయమై, దానికి హేతువయిన 
క్రియకు ఆశ్రయము కాని దెయ్యదియో అది అపాదానమని తేలినది. 

ఇట నీ విశ్లేషమునకు సాధనములు రెండు. అందొకటి సంరబ్ధ సాధనము. అదియే 
'విశ్లెషకారణమయిన (క్రియను చేయునది కర్త అని అర్థము. రెండవది ఉదాసీన సాధనము. 
ఆ పని చేయక, ఆ విభాగమున కవధిగ నుండుట మా|తమే పనిగా గలది. అది [గామము. 

ఇట్టు సంరబ్ధ, ఉదాసీన సాధన సాధ్యమయిన విశ్రషము లేదా విభాగము లేదా 
అపాయము అనునది ఒకచో నిర్రశింపదగి యుండును. అది నిర్దిష్టవిషయమయిన అపాదానము 
మొదటిది. “|గామాదాగచ్చతి' అనుచోట |గామము. “పర్వతాదవరోహతి' = కొండ నుండి 
దిగుచున్నాడు, అనుచోట పర్వతమును దాని కుదాహరణములు. 

రెండవది ఉపాత్త విషయము. ఉదాహరణము.. “వలాహాకాత్ విద్యోతతే విద్యుత్” 
= మేఘము నుండి మెజపు మెజయుచున్న ది, అనునది. ఇట వలాహకము ఉపా త్రవిషయ 
నగు అపాదానము. ఇచట [క్రియలు రెండు. నిస్సరణము. విద్యోతనము. అందొకటి అంగము 
వేఖొకటి అంగి. నిస్సరణమంగముగా గల విద్యోతనముగాని, విద్యోతన మంగముగాగల 
నిస్సరణముగాని ధాతువున కర్థము, [కియాంతరము అంగముగగాని అంగిగగాని [గహింపబడి 
యున్న, స్థలమునందలి ఆపాదాన కారకము ఉపాత్త విషయము. 

మేఘమునుండి మెజపు మెజయుచున్నదనిన మేఘము వేలును, మెజపు వేబును 
అని స్ఫురించును. మఘమనగా ధూమము, జ్యోతి, సలిలము, మరుత్తు - వీని సంనిపాతము=ా 
సమూహము. దానికిని దాని అవయవమునకున్న భేదమును భావించి, విభాగమును కల్పించుటదే 
దాని కవధి వలాహకము. 

“మఘమునుండి నిస్సరించి = బయలు వెడలి విద్యుత్తు మెజయుచున్నది”* అని 
గాని, విద్యుత్తు, మెమముననుండి మెజసి నిస్సరించుచున్నది” అనిగాని అర్థము. “కుసూలాత్ 
పచతి” ఇంకొక యుదాహరణము. కుసూలమునుండి వండుచున్నా డనిన నేమి యర్థము ? 
కుసూలమనగా పొణక లేదా గరిసె. ధాన్యము పోసి పెట్టుకొనునది. అందుండి తీసి వంట 
చేసికొనుచున్నాడనుట. పచధాతువున కిచట ఆదానమంగముగాగల పాక మర్థముగాన 
నిదియును, ఉపా త్తవిషయమను అపాదానమునకు ఉదాహరణము. 

ఇంకను నొక యుదాహరణము “'వాహ్మణాచ్చంసీ*” అనునది. (దాహ్మణమను 
[గంథమునుండి [గహించి మం[తములను పఠించుచున్నాడని అర్థము. [గహణ [క్రియ 
అంగముగాగల శంసన |క్రియ (పధానధాత్వర్థము. “పంచమీ |పకరణే _బద్రాహ్మణాచ్చంసిన 
ఉపసంఖా్యానమ్'' అను వార్తికముచే పంచమీ పత్యయమునకు “అలుక్”. ““అన్యార్థ చి 
అను వార్తికాంతరమును గలదు. ద్వితీయార్థమున నట పంచమి యనియు, [భాహ్మణములను 
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జెప్పుచున్నా డని యర్థమనియు ఆ వా ర్రికకారుని తాత్పర్యము. ఆ మతమున నిది యుదాహర 

ణము కాదు. 

అపేక్షిత [కియమనునది మూడవ అపాదానము. వొక్యమున .(కియాపద ముచ్చ 
రింపబడి యుండదు. ఆది అనుమితమగును. అట్టి అనుమిత [క్రియకు ఆశయమయిన ద్రవ్య 
మునకు అపాదాన సంజ్ఞ కలిగినచో, అది అపేక్షిత |క్రియాపాదానము. ““మాధురాః పాటలి 
పుతకేభ్యః ఆఢ్యతరాః” అను వాక్యమున 'పాటలిపు[త్ర కేభ్యః' అనునది యుదాహరణము, 
మధురానగరము నందలివారు పాటలీపుత వాసులకంటె మిక్కిలి సంపన్నులు. ఆఢ్యతరాః 
అనుచో తరప్ [ప్రత్యయము (ప్రకర్షను తెలియజేయును, దానివలన మాధురులకు వేరుపాటు 
గమ్యమగుచున్నది. పొటలిపుతకులనుండి అపకర్షింపబడిన మాధురులు' అని ఆనుమిత మైన 
అపకర్షణ [కియా పేక్షమైన అపాదానమనుట. అపకర్షణమనగా విభాగ మే. 

““వలాహకో విద్యోతతే*” = మేఘము మెజయుచున్న ది అనుచోట విద్యోతనము 
నకు నిస్సరణము అంగము కాదు. కాని పంచమీ (ప్రయోగమున నిస్సరణ నుంగముగాగల 
విద్యోతనము ధాత్వర్థము. ధాతువు లనెకార్థములుగదా. పంచమివలన విభాగము [పతీతము. 
నిస్సరణ మంగముగాగల విద్య|ోత నము ధాత్యర్థమని చెప్పిననే అది ఉపపన్న మగును. 
వలాహకాత్ ' “కుసూలాక్” '“(బాహ్మణాత్ " పంచమీ [శవణమువలన నట్టు చెప్పక తపుదు. ద్దు బెబ్బు _ 
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అవతారిక... అపాయమనగా గతి మా[తము కాదు. గతిలో విశేషము. 

శో సంయోగి భేదాద్భిన్నాత్మా గమిరేవ (భమిర్యథా | 

(ధ్రువావధిరపాయోఒపి సమవేత_స్తథాఒ(ధువే ॥ 187 
(భమిః = తిరుగుట యనునది, యథా జ ఏ విధముగా, సంయోగి ఖేదాక్ = (పదేశ భేదము 
వలన, భిన్నాత్మా = భిన్నరూపమయిన, గమిః ఏవ = గమనమే యగునో, తథా = ఆ విధ 
ముగ, అధువే = చలమైన పదాగ్థమునందు, సమవేతః = సంబద్ధమై, [ధువావధిః = సిర 
మయిన అవధిగల, అపాయః అపి = అపాయమును, గతి విశేషమే. | 

తాత్పర్య విశేషాంశములు..._ గమనమనగా నొకచోటు వదలి పె చోటుతో 
సంయోగము [భమణమనగా తిరుగుట. అదియు అట్టిదే. అనగా దిగ్వి శషావచ్చేదమున గలుగు 
విభాగ సంయోగరూపమే. కాణాదులు, ఉల్జేపణ అపష్షేపణ, ఆకుంచన, (పసారణ, గమన 
ములు-- అని |కియలు అయిదు రకములని చెప్పి, భ్రమణము, రేచనము మున్నగు |కియలు 
గమన విశేషములే కావున, వానికి గమనమునందిే, అంతర్భావమనిరి ఆ విధముగనే 
అపాయము అనునదియ నొక గతి విశేషము. దీనిని సంభవింప జేయు క్రియ పర్షమునం 
దుండును. ఆ |కియ లేనిది విశ్లేషమున కవధియగు వృక్షము. అది ఉదాసీన కారకమని చెప్ప 
బడినది. 

సంయోగ విభాగములు రెండును ద్విసిష్టములు ఒకదాని నుండి ఒకటి విడివడుట 

సము దేశము 325 పదకొండము 
138] 
విభాగము. ఒకదానితో నొకటి కలియుట సంయోగము. ఆ అపాయము లేదా విశ్లేషము కలిగి 

నపుడు స్థిరముగ నుండుటయే దాని కారక త్వము. స్థిరమనగా తాయివలె కదలకుండ నుండు 

నది అని అర్థము కాదు. nl87u 

అవతారిక... ఆ విషయమె యీ కారికలో నుపపాదింపబడుచున్నది. 

శో (దవ్యస్వభావో న (ధౌవ్యమితి స్నూతే (పతీయతే । 

అపాయవిషయం ధౌవ్యం యత్తు తావత్ వివక్షితమ్ ॥ 138 

సూతే = “| ధువమపాయే” అను సూ|తమునందు, (ధౌవ్యం = స్థిరత్వమనగా, ద్రవ్య 

స్వభావః = స్వభావమైన నిశ్చలత, ఇతి = అని, న పతీయతే = పతీతము గాదు, అపాయ 

విషయం = విశ్లేషము కలుగవలసినపుడు, [ధౌవ్యం = (ధువత్వము = అవధిగానుండుట, 

యత్ తు = ఏది కలదో, తావత్ = అంతయే, వివక్షితమ్ = వివక్షింపబడినది. 

తాత్సర్య విశేషాంశములు--- లోకములో (ధువత్వమనగా “ఇనుపగుండువలె 
కదలనిది అను భావము _పసిద్ధము కాని “ధువమపాయే” అను సూూతమున ఆ అర్థము 

కాదు తీసికొనవలసినది. విభాగము కలిగినపుడు, అది ఎచటనుండి కలుగుచున్నదో అది 

[(ధువము అని మాత మే సూ|తకారుని తాత్పర్యము. కనుకనే, అవధిభూతములయినవి గతి 

యు క్రములై న వానికి అపాదాన సంజ్ఞ ఎట్టు సిద్ధించునని శంకించి, ఆ అస్థిరత్వముగాదిచట 

వివక్షింపబడినది అని మహాభాష్యమున శంకా పరిహారములు కలవు. 

“గతియు _క్రేష్యపాదానం సంజ్ఞా నోపపద్యతే అ(ధువత్వాత్ 

న వా, అధౌవ్యస్య అవివక్షితత్వాత్'” ఆని వార్తికములు. 

““ధావతః అశ్యాత్ పతితః” = పరుగెత్తుచున్న గుజ్జమునుండి పడినవాడు. 

““సార్థాత్ గచ్చతః కీంనః'' = నడచి వెళ్ళుచున్న బాటసారుల గుంపునుండి విడివడినవాడు 

అను వాక్యములందు అశ్వము పరుగాత్తుచున్న డై నను, సార్థము నడ చుచున్నదై నను, ఆ 

విధమైన అస్థిరత ఇచట వివక్షింపబడదు. ఒక సంరబ్ది సాధనమును, ఒక ఉదాసీన సాధన 

మును కలసి సాధించిన కార్యములో ఉదాసీనముగ నుండుట మా|తమే [ధువత్వమని వాని 

భావము. 

ఒక శంక__ [గామా దా గచ్చతి పథా పర్వతమ్ = [గామమునుండి, (తోవ 

వెంబడి కొండను జేరుచున్నాడు, అను వాక్యమున పంథయు, పర్వతమును, విశ్లేషము 

గామమునుండి కలిగినపుడు ఉదాసీనములయి యున్నవి గదా వాని కేల ఆపాదాన సంజ్ఞ 

కలుగలేదు. 

సమాధానము కర్మ, కరణ సంజ్ఞలు, అపాదాన సంజ్ఞకంచె పరములగుటచేత 

నవి అపాదాన సంజ్ఞను బాధించును. ““అసాదాన ముత్తరాణి కారకాణి బాధ న్లే” అని వారి 
కము. అష్టాధ్యాయీ పాఠమునందు, మొట్ట మొదటిది అపాదానము. ఇతర కారకములన్ని యు 

తరువాతివి, 



వాఠ్యపదీయము 326 సాధన 

ధను "మిధ జహా స్టే బం os [ 139 షావిధ్యతి = వింటిత గొట్టుచున్నాడందురు.  వింటినుండి బాణమును డిసి 
కొట్టునుగదా. కాన విల్లు ఉపాదానము కాదగియున్నది. 
నీ 

పరమైన క రణ సంజ్ఞ దానిని బాధించి 

“'గాందో ద్ధి” = అవును పితుకుచున్నాడందురు. ఆవునుండి పాలను బితుకును కాన ఆవు అపాదానము కాదగియున్నను, క ర్మసంజ్ఞ అష్టాధ్యాయి సూత పాఠ|కమములో వర మగుట వలన దానిని జాధించినది. ''కంసపాత్యాం భుం క్ర=కంచమునందు దనచూ డు కంచమునుండి అన్న మును దీసికొని తినుచున్నాడు అ J wa 
నుట కంచమపాదానము. దాని రి 

సంజ్ఞ వాధించినది. 
నన దార నాకరిణ 

కాగా |పకృతమున విశ్లేషమున కా;శయము వ 
తుం కాశయమైనది చలమైనను ఆచలమెనను |ధువమే. విశ్లేషమునకు కారణమైన క్రియ దానియందు లేకుండుటయే దాని రువర్వమని భావము. 188, 

అవతారిక పకృతాంళ వివరణ రూపమే ఈ కారిక, 

శ్ సరణే దేవదత్తస్య (ధౌవ్యం పాతే తు వాజినః 1 
ఆవిష్టం యదపాయేన తస్యా (ధావ్యం (పచక్షతే I 139 

సరణి = కీ ఘగతిలో, దేవద త్తస్య = దేవదత్తునకును, పాత్రేత్సు = పడుటలో, వాజినః (దౌవ్యమ్ = అశ్వమునకును, (ధువత్వము, అపాయేన = 
ఆవిష్టం = ఏది ఆవేశింపబడినదో, తస్య, అ|ధౌవ్యం = 
= చెప్పుదురు. 

విభాగ హేతువైన |క్రియచే, యత్, 
దానికి, అ|ధువత్యమును, | పచక్షతే 

తాత్పర్య విశేషాంశములు_ ““ధావతః అత్ పతితః దేవదతు' పరుగు సరణము. అది గుజము + చ రట 5 

స పని. పరుగెత్తుచున్నదిగాన అ ధువము. పడిన దేవదతుడు వరుగెత్త లెదు. కాన నాతనికి (ధువత్వమె. పాతమనగా పతనము. అదియే ఉ తరదేళ సంయోగము. అది కలుగుటకు పని చేయువాడు దేవదత్తుడు. పడినది అళ మునుండి కనుక అశ్వము పరుగెత్తుచున్నను, అది దేవదత్త వ్యాపారమున, [ధువమే. గుఅము 'సరుగతుచున ను దేవదత్తుడు పరుగెత్తలేదుగాన అతనికిన్సి _ధువత్వమే యన్నను, అతనికి అపాదాన ball కలుగదు. ఏలయన _ అవధిగా నాతడు నిర్దేశంపబడలేదు గదా. అపాయమనగా గతి మా తము కాదు. ““గతిర్వినా త్వవధినా నాపాయ : ఇతి కథ్యతే” అని ముందు చెప+బడును. /సరతో దేవదత్రాత్ ధావత్యళ్వః*” = “పరుగత్తుచున్న దేవదత్తుని వద్దనుండి "అశు పరుగిడు చున్నది” అని వాక్యవిన్యాస మున్నదనుకొనుడు. అపుడు దేవదత్తున కా సంజ్ఞ కలుగును 1991 

అనతౌరిక___ ఇక నెచట రెండు పదారము 
; 

ములును పరిస్సందములే, అనగా చలనముగలవియే అయినపుడు |ధువా|ధువ విభాగము వీటనిను 
(se) 

శ్లో ఉభావప్య (ధువా మేషా యద్యప్యుభయ కర్మజే | 
విభాగే ప్రవిభక్తేతు [క్రియే తత్ర వివక్షితే ॥ 140 

= అజమండ క జుం. ము అదా 2 

సముదేశము 327 పదకాండము 

142] | 
యద్యపి = విచారింపగా, ఉభయకర్క్మజే = రెండు |కియలవలన కలిగిన, విభాగే = విశ్చేషము 

నందు, ఉభౌ అపి = కియాగ్రయములై న రెండు, మేషా = మేషములును, అ|ధువొ = స్థిర 

ములు కావనుకొనుడు, కింతు, తత = కాని, అచట, [కియే = విఖాగ జనక |కియలు, 

(పవిభ కే = భిన్న భిన్న ములుగనే, వివక్షితే = వివక్షింపబడును. 

తాత్పర్య విశేషాంశ ములు “స్థాణోః శేనః అపసర్పతి” స్థాణువనగా బండ. 

లేదా కజదుంగ. దానినుండి డేగ తొలగుచున్నది. ఇచట విభాగము ఖ్యేన వ్యాపారము వలన 

కలిగినది. కనుక స్థాణువు (ధువము. 

“అపసర్పతో మేషాత్ మేషోపసర్పతి"”. రెండు గొట్జెలు డీకొనును. మరల 

నొకిదాని నుండి మజియొకటి దూరముగ తొలగి మరల ఢీకొనును. అచట కలుగు విభాగము 

రెండు గొట్జెల వ్యాపారము వలనను జరిగినది. కావున రెండును అ|ధువములే. కాని ఆ 

గొట్టెలు వేటు. వాని వ్యాపారములును భిన్న భిన్నములు. దీని [క్రియలో నది అవధి. దాని 

కియలో, ఇది అవధి. కనుక |ధువా[ధువ విభాగ ముపపన్నము. 111401 

అవతారిక అందువలన, 

శో మేషాంతర [కియా పేక మవధిత్యం పృథక్ పృథక్ | 

మేషయోః స్వ(క్రియా పేక్షం క_ర్భృత్వం చ సృథక్పృృథక్ 11 141 

మేషయోః = రెండు గొట్జెలకును, మేషాంతర [కియా పేక్షం = తమలో రెండవదాని కియను 

' బట్టి, అవధిత్వం = అవధి అగుటయు, పృథక్ పృథక్ = వేణు వేణు, స్య|క్రియా పేక్షం = 

తమతమ కియలనుబట్టి, క రృత్యంచ = కర్తలగుటయు, పృథక్ పృథక్ = వేబువేణుగనే 

సంభవము. 

తాత్సర్య విశేషాంశములు--- ఒక గొత్టైయందలి |క్రియనుబట్టి విభాగము కలిగి 

నపుడు రెండవది అవధి యగును. ఆ రెండవదాని |క్రియవలన విశేషము కలిగినపుడు 

మొదటిది అవధి యగును. ఆ విధముగనే తమ తమ వ్యాపారములకు తా మాశ్రయమగుట 

వలన, కర్రృత్వమును సిద్ధించును. 111411 

అవతారిక మేషములకు పరస్పరము అవధి భావమును వివక్షింపక, వేజొక 

దానిని విశ్లేషావధిగా (గహించినపుడు ఆ మేషములు కర్తలుగా మా|తమే ఉండును. 

లో అభేదేన క్రియెకా తు ద్విసాధ్యా చే ద్వివకీతా | 

మేషావపాయే కరారౌ యద్యన్యో విద్య తే౬.వధిః 11 142 

ద్విసోధ్యా = రెండింటిచే సాధింపదగిన, ఏకా[కియా = ఒక |క్రియ, అభీదేన తు = ఏకము 

గనే కాని, వివక్షితా చేత్ = వివకింపబడినను, అన్యః = వేజొకటి, అవధిః = అవధిగా, 

విద్యతే యది = ఉన్నయెడల, తదా మీషా = అపుడు మెషములు రెండును, అపాయే = 

విభాగములో, కరారౌ భవతః = క ర్రలు అగును. 
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1 [143 తాత్పర్య విశేషాంశములు-_ “మేషా అపసర్పతః” = గొత్టెలు రెండు తొలగు 

చున్నవి. ఈ వాక్యమున అపసర్శణమను [కియ ఒకటియే. ఆ [క్రియను జేయునవి రెండు. 
అపసర్పణమున కవధి వేతొకటి అనగా పర్వతము, పర్వతము దగరనుండి దూరముగ 
బోవుచున్నవి లేదా “పరస్పరతః మేషా అపసరృతః* = ఒకదాని నొకటి విడచి దూరముగ 
బోవుచున్న వి, అపుడు “పరస్పరము అవధి. అపసర్పణమను [క్రియ ఇచట తిజన్తపదముచే 
ఒకటిగనే చెప్పబడినది. కర్తలు వేణు, అగుట వలన, క్రియకు భేద[పరీకి. ల nl42॥ 

అదవోతార్ శ్ర. పై విషయమునకు భాష్య [గ్రంథ సంవాదము జూపబడుచున్న ది. 

శ్ల॥ గతిర్వినాత్వవధినా నాపాయ ఇతి కథ్యతే ; 
వృక్షస్య పర్జం పతతీత్యేవం భాష్యే నిదర్శితమ్ ॥ [48 

అవధినా వినా = అవధి లేకుండగ,  గతిను ౨ గలి మాతము, అపాయః ఇతి = అపాయ 
శద్దారమని, న గమ్యతే = తోచదు, “వృక్షస్య పర్ణం పతతి” = చెటుయొక్కు ఆకు పడు 
చున్నది, ఇతి ఏవమ్ = అనియే, భాషే = మహా భాష్యమున, నిదర్శితమ్ కో ఉదాహరింప 
బడినది. 

తాత్పర్య విశేషాంశములు..... “కారకే” (1-4-2) అను సూతమున మహా 
భాష్యములో నిట్టు |పక్నో తరములు గలవు. 

'కారకే' అను సప్తమి కేమి యర్థము ? అని |పశ్న, 

ఇది (పథమకు బదులు సప్తమి. అందువలన “కారకమ్” అనియే సంజాపదము' 
ఆని సమాధానము. 

॥ 

కళ మగ దెనికిది సంజ్ఞ ? సంజ్ఞి నిర్రేశింపబడలేదే ? కాబట్టి, “సాధకమగునది” లేదా “నిర్వ 
రమ నద కారకమను సంజ్ఞ కలది అనె, సంజ్ఞిని గూడ నిర్ధేశింపవలెను. లేనిచో | కియా 

క కానిది కూడ కారకమను సంజ్ఞ కలది కావలసి వచ్చును. ఎట్టనగా_ 

'వృక్షస్య పర్ణం పతతి” = బెట్టు ఆకు రాలుచున్న ది అందురు. ఈ వాక్యమున 
వృక్షము పర్ణమునకు విశేషణము. దానికి [కియతో సంబంధము లేదు. కాగా [క్రియాజనకము 
గాదు. సూూతమున సంజ్ఞిని నిర్ధశింపనిచో నిట వృక్షమును అపాదానకారకము కావలసి 
వచ్చును అను నాశయముతో నిట్టు శంకింపబడినది. 

వా॥ “కారక ఇతి సంజా నిర్దేశ శ్చేత్ సందినో నిరేశః”” క దై షో ద 
ఇతరథాహ్య నిష్ట్రపసంగో [గామస్య సమీపాదాగచ్చ్భతీత్సకారకస్య”' 

“అపాదానం చ వృక్షస్య పరం పతతీతి”” 

ఇవి మూడును అచటి వాంర్తికములు. 
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ఇవి వార్తికములు గదా “భాషే నిదర్శితమ్' అని కారికతో చెప్పబడిన దేమి 7 

అని శంక కలుగ వచ్చును. కాని భాష్యమనగా వార్తిక సహితమే అని తాత్సర ము కానోపును. 

వా॥ “న వా అపాయస్య అవివక్షితత్యాత్ ”' అని పరిహార వా ర్తికము. 

ఇట అపాయము వివక్షితము కాదు. సంబంధము వివక్షితము. అవధి సాపేక్షమగు 

గతియే అపాయముగా దీసికొనబడును. అవధిత్వమును వృక్షమునకు [ప్రయోక్త భావించినచో 

నపుడు “వృక్షాత్ పర్ణం పతతి" అనియే పయోగించును. కాని అపుడు ఆ [పయోగమువలన, 

ఆ పరము దేనిదో తెలియకపోవచ్చును. అది కంకపర్ణ్లమా ? లేక కురరపర్దమా పడినది? 

అని శంక కలుగును. కంకము, కురరము అనునవి పక్షులు. కంకము = రాపులుగు. కురరము 

లకుముకి పిట్ట. వాని జెక్క- చెట్టునుండి పడుచున్నదని యర్థము కావచ్చును. “ఆ చెట్టు ఆకు? 

అని అర్థము కాకపోవును. కావున పర్ణమునకు విశేషణముగా వృక్షము భావింపబడినది. 

కనుకనే పరము చెట్టును వదిలిపెట్టకుండగ కొమ్మ వంగి. నేలకు రాచుకొనినపుడు గూడ 

ఆ |పయోగము సంభవను. 

ఏతావతా తేలిన విషయము “సావధికమగు గతియే'  అపాయమనబడును, 

శుద్ధ గతిమ్మాత మపాయము కాదు. విభాగపూర్వక సయోగము కలిగినపుడు అవధి యుండి 

తీరును. అదియే సూూతమునందలి |ధ్రువపదమున కర్ణము. అది ఉదాసీనమైన కారక ము.॥ 148 

అవతారిక “వలాహకాత్ విద్యోతతే విద్యుత్” = మేఘమునుండి మెజపు 

మెఅయు చున్నది. “వలాహకే విద్యోతతే విద్యుత్?” = మేఘమునందు, మెఅపు మెజయు 

చున్నది. ““వలాహకః విద్యోతతే'' = మేఘము మెణయుచున్నది. 

అని మూడు విధములయిన |పయోగములును లోకమున గలవు. ఇందు, మొదటి వాక్యమున 

వలాహక మపాదానము. రెండవ వాక్యమున అధికరణము. మూడవ వాక్యమున నది కర్ర. 

ఇట్టు మూడు శక్తులకు ఒకచో సమావేశ మెట్టు సంభవము ? తరువాతి సంజ్ఞలచే అపాొదాన 

సంజ్ఞ బాధింపబడవలెను గదా ! “అపాదాన ముత్తరాణి” అనువార్తికము, విపతిషేధమును 

బోధించుచున్నది గదా యనిన 

శో భేదా భేదొ సృథగ్భావః స్టితి శ్చేతి విరోధినః 1 

యుగపన్న వివక్య న్తే సర్వే ధర్మా వలాహకే ॥ 144 

భేదాభేదౌ = భిన్నత్వ ఏకత్వములు, పృథగ్భావః = వేుపాటు, స్థితి చ = సంయోగము: 

ఇతి = అని ఇట్టు, విరోధినః = విరుద్ధములయిన, సర్వే = అన్ని, ధర్మాః = ధర్మ ములును' 

వలాహశే = మేఘమునందు, యుగపత్ = ఏకకాలముననే, న విక్య న = వివకింపబడవు. 

తాత్పర్య విశేషాంశములు ఏక కాలముననే భిన్న శక్తి యోగము, భావింప 

బడలేదు. మేఘమన పొగ, వెలుగు, నీరు, గాలి - అనువాని సంఘాతము. దాని ఒక అవ 
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145 యవము వెలుగు. అదియే మెజయునది. దానిని సంఘాతము కంటె వేయగా కసకస 

పృథ గ్భావము, ఆ వేటుపాటును వివక్షించినపుడు అదియే అపాయమనబడును గాన “వలాహ 
కాత్ విద్యోతతే విద్యుత్ * అని వ్యవహారము. అపుడు వలాహకము ఉపా త విషయాపాదానము, 

యి 4 లో ఆ ఆజలబ్సు అందుండి వెజుపడినను, నిరాధారముగ నుండజాలదు గాన నది 
మేఘమునందే యుండునదిగా భాఐంచినపుడు 'వలాహకే విద్యోతలే విద్యుత్” 
ద ॥ 

అందురు 
ఘుము జలపూర్ణము గదా. లేజస్సున కది ఆధార మెట్టగును 7 అని శంకింపవచ్చును గాని 

విద్యుత్తు రూపమగు అగ్నికి నీరే ఇంధనముగాన నది సంభవమే. ఈ విధముగ మేఘమునకును 
వీద్యుత్తునకును భేద పక్షమున, మేఘమునకు అధికరణళ క్రి, అపాదానశ క్రి అని రెండు శకు 
లుద్భవించును, అపుడు లేజస్సు స్యతం తముగ [పకాశింపదు. దానికి కారణము, ఉదకముతో 
చేరి యుండుట, ధూమముచేత నావిలమగుటయు నగును, 

ఇక 'వలాహకో విద్యోతతే' అను వాక్య సంనివేశమున, మేఘమునకు కర్తృ 
శ క్రియే తస్మాతము = (ప్రకటనము. మేఘము అతి స్వచ్చమగు [దవ్యము. అందుండు 
ఉదరమ స ప ప ప ప ప 

ము జస్సును [పకాశింపకుండ [బతిబంధింపదు. | పకాశించునది అవయవమే అయినను 
అవయవి (పకాశించునందురు. ఈ ఉపవనము చిగిర్పినదందుము. చిగిరించినవి చెటు. వనము 
వాని సమూహము, 

|| 

ఇట్టు, వలాహకమునక్తు, పర్యాయముగనే, క 
కలుగును గాని ఏకకాలమున గాదు. కావున భాష 
విరుద్ధము గాదు. 

రృ, అపాదాన, అధికరణ శకులు 

§ (గంథమున (పదర్శితమైన సమావేశము 

111441 

| అవతారిక “ధనుషా విధ్యతి” మున్నగు విపతిషేధో దాహరణములందు 
క్రి ద్వయమునకును ఏకకాలమునందే సమావేశము వివక్షి తమని చెప్పబడుచున్నది. 

శో ధనుషా విధ్యతీత్య (త వినాఒపాయ వివతయా | 
కరణత్యం యతోనా _స్తి తస్మా తదుభయం సహా ॥ 145 

“ధనుషావిధ్యతి' = “వింటితో కొట్టుచున్నాడు' ఇత్యత= అను నీ వాక్యమున, ఆపాయ 
వివక్షయా వినా = అవధిత్వ వివక్ష లేనిచో, కరణత్వం == సాధకతమత్యము, యతః నా సి= 
ఎందువలన నుండబోదో, తస్మాత్ = ఆ కారణమువలన, తత్ ఉభయం = ఆ కరణతం 
ఆవధిత్వములు, సహ = ఆ (దవ్యమున కలిసియే యుండును. " 

తాత్పర్య విశేషాంశములు.__ ధనుస్సు 
కొట్టుటకు నిమిత్తము. కావున రెండు కారక శ 
పంచమీ తృతీయలు. 

తననుండి వెలువడు బాణమునకు అవధి. 

క్తులును దానికి ఉండును. ఆ శక్తుల కార్యములు 
wun అవి రెండును ఒక [పాతిపదికమునకు పరముగా సంభవింపవు. 
జ ఇ స ధములేకున్నను వాని కార్యములకు విరోధముండుటవలన కార్యముఖముగా వా క్ష 

అల్లో ఇ ధముండుటవలన, కరణసంజ్ఞ పరత్యమువలన అపాదాన సంజ్ఞను బాధించినది. 

agg. 
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“కంసపాత్యాం కీదనం భుంక్తే = కంచు కంచములో నన్నమును దినుచున్నాడు. 

ఇది భాష్యోదాహరణము. కారికోక్తోదాహరణము ఉపలక్షణమనుట కంచమున దినుట యన, 

అందున్న అన్నమును దినుటగదా. కంచ మన్నమున కాధారము. అందుండి తీసి అన్నమును 

దినునుగాన నది అపాదానమును నగును. ఆపాదానము కాకున్న ఆధారమును గాదు. ఏలయన 

ఏనుగు పర్ణపుటమునందున్న అన్నమును ఆ ఆకుదొప్ప తోడనే నోటిలో పడవేసి కొనినపుడు 

పర్ణమునందు దినుచున్న దని వ్యవహరింపరు గదా. కావున అధికర ణత్వ వివక్షకు అపాదానత్వ 

వివక్ష నిమి త్తము. కావున నేకకాలమున శక్రిద్యయ వివక్షయును, పరత్వమువలన అధికరణ 

సంజ్ఞ అపాదాన సంజ్ఞను బాధించుటయు, సుష్టు, ఉపపన్నములు. 

“గాం దోగ్గి" అనునదియు నుదాహరణాంతరము = ఆవును విదుకుచున్నాడనిన, 

ఆవునుండి పాలు తీయుచున్నా డని యర్థము గదా. పాలు గోవునుండి జారవలె. ఆది జరుగ 

నిచో పితుకుట కుదరదు. గోవునందున్న కర్మత్వ శక్తి అపాదాన శ క్రితో కలిసి యుండు 

నదియే. కాని శ క్రికార్యములయిన విభక్తుల విరోధ మూలముగ శక్తులకు (పబలదుర్చల భావ 

విచారము పస క్రము. 

“ధనుర్విధ్యతి”* జువిల్దు కొట్టుచున్నది అనియు నందురు. అచట విల్లు ఆపాదానము 

కాకున్న దానికి వ్యధనమునందు స్వాతం్యత్యము కలుగదు. ఇచట కర్పృశ క్రి అపాదానశళ కక్రికి 

బాధక మైనది. 111451 

అవతారిక రెండు కారకశక్తులు అవినాభావముగి ఒక [దవ్యమునందు కలసి 

యుండినపుడు, రెండు భిన్న సంజ్ఞలు (పా ప్తించుటయు, కార్యముఖమున వానికి విరోధ మును, 

పరత్యమువలన వ్యవస్థయు నింతవజ కుపాదింపబడినవి. ఇక నా శక్తులకు భేదము లేదనియు 

నిందు [పతిపాదింపబడుచున్నది. 

ఖో॥ ఏకైన సా సతీ శక్తిః ద్విరూపా వ్యవతిష్టతే ; 

నిమిత్తం సంజ్ఞయో_స్త త్ర పరయా బాధ్యతేఒపరా il 146 

ద్విరూపా = రెండు పనులను జేయునదై న, సా, శక్తి=ఆ శకి, ఏకా వవసతీ = ఒకటిగనే 

అగుచు, వ్యవతిష్టతే = వ్యవస్థిత మై యున్నది, సంజ్ఞయోః = రెండు సంజ్ఞలకు, నిమిత్తం చకా 

కారణమును, భవతి = అగుచున్నది, తత = అందు, పరయా = పరమున పఠింపబడిన 

సంజ్ఞచే, అపరా = పూర్వసంజ్ఞ, బాధ్యతే = బాథధింపబడును 

తాత్సర్య విశేషాంశములు-- [దవ్యములందుండు శక్తి ఒక్క-టియే. అది వేరు 

వెరు క్రియలను జేయును. ఆ శ క్రియే అపాదాన, కరణ సంజ్ఞలకు నిమి తమును అగును. 

కాని సంజ్ఞా కార్యములగు భిన్న భిన్న [ప్రత్యయములకు ఒక పాతిపదిక ము కంటె పరముగ 

నుండుట అసంభవము గాన, ఆకడార సూత్రము, పూర్వసంజ్ఞ ను త్తర సంజ్ఞ బాధించునని 

చెప్పినది. “భనుషా విధ్యతి” అను స్థలమున ధనుస్సునకు గల కరణళ క్రి యందే, బాణ 
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సాధన 
[147 నినృరణమున నవధిత్వము గూడ నంతర్భూతము. [క్రియలు వేరయినంత మా[త్రమున శక్తులును వేరు కానక్కణజలెదు. ఒకే శ క్రి 

కియయగు నిస్ఫరణమును చేయుటచే రెండు రూపములు కలదిగా భావింపబడుచునా ది శక్తుల కాాశయమగు ద్రవ్యమే ఆ పనులను జేయుననవచ్చును గదా. శకులను కలి పం అనవచ్చును. కాని అది (దవ్య స్వభావము గాదు. [దవ్యము రెండు [క్రియలను వేయా లు న నామర్థ్యరూపము. అది అనేక కార్యములను సాధింపగలదు. శకుల సంభావము వేరు కిమంతముల స్యభావము వేరు అని దిక్సముద్దేశమున [పతిపాదింపబడినది. - 111461, 
అవతా __ అద ఒడ మ్ 

| లక నిర్దిష్ట విషయము, ఉవాత్త విషయము, 
అనబడు మూడు అపాదానములును, 
విషయములు, 

న్ అ పేక్షిత [కియము _ 
అపాదానే పంచమీ” (2-8-28) ఆను సూ తమునకు 

వో సడన్ నేల) అనునది వేజొక పంచమీ విధాయకము. విభాగ గూ ర రః 1మ్యమైనపుడు పంచమిని ఐధించినది ఆ సూ|తము. నిదారణ గుయిదాయమునుండి ఏకడేశమునకు పృథక్క రణ స యావయవము గాక ఖిన్న మే అయినపుడు పంచమీ 
సూ్యతమున కుదాహరణములై న వానిలో అపాయము ఊపింపదగినదై యుండునుగాన నా సూ తము అపేక్షిత కియమగు అపాదానము విషయముగాగలది. కావున నట పంచమిగూడ “అపాదానే పంచమీ” అను సూ,తవ సిదింప 
క్ సూ ముచేతనే గద్ధింపవచ్చునని ఈ కారికలో నుపపాదింపబడు 

ము. వేళు పరుపబడినది, సముదా 
_పత్యయము వచ్చునని యర్థము. ఆ 

శ్ల॥ నిరారణే విభకో యో ఖీతాదీనాం చ యో విధిః । 
ఉపాతా పేకితాపాయ; సో బుధ్యస్రతిప త్రయే || 147 

విభ _క్తే = భేదముగల, 
కలదో, భ్మీతాదీనాంచ = భీతా మున్నగువాని భయ హేతువునక్రు, యః విధిః =వీ న విధి కలదో, ఉపాతాపేక్షితా పాయః = ఉపాత్త విషయము, అపేక్షిత కియమును అ 

నిర్ధారణ = పృథక్కరణమునందు, యః విధిః = ఏ పంచమీవిధి అనానను 

తాతురూ వి శేషాంథ — ని వ 
బడినవి. నృణాం Me లేదా క వ. : క్ వ ర 
బడిన ) BE ఎమ ద్విజః (శేషః ఉదాహరణము. ఈ వనీ స ప్తముల కపవాదముగా “పంచమీ విభ క్ష” (2-8-42) అను సూ|తము పంచమిని విధించి నది. “మాధురాః పాటలిపు త కేభ్యః ఆఢ్యతరాః” = “'మధురాపుర వాసులు పాటలీపు త 

ఇచట పంచమి *అపాదానే పంచమీ” . 
సిద్ధింపదా ? అపాదానమనగా ఎభాగమున కవధి అయినది 

పౌరుల కంటె ధనికులు” అని యదాహరణము. 
(2-8-28) అను సూ తముచేతనే 

(పధాన్మకియ అగు వ్యధనమును, అంగభూత - 
క. 

చం తు డు దడా యం ఇ పొశుచున సానా యారు ల ఆంటి waa acon 
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గరా? నిర్ధారణ స్థలములం దెచ్చటనై_నను నిద్ధారింపబడు వానికిని, పృథక్కరణమునకు 

అవధి అయినవానికిని భేదము తప్పదుగదా. అట్టియెడ, సూూతమునందు “విభ శే అను 

పదమున కేమి పయోజనము ? అని విచారించిన, నిర్ధార్యమాణమునకు సర్వదా భేదమే 

ఎచట నుండునో అచట పంచమి వచ్చునని తెలియజేయుటకు గదా? కాగా అచట గూడ 

అపాయము = విశేషము అనుమితముగ నగును గాన నది అపేక్షీత [కియమగు అపాదాన 

మగును. ఏతావతా అపాదానసంజ్ఞ వలననే పంచమి సిద్ధింపవచ్చును. 

ఒక (ప్రశ్న కలుగ వచ్చును విభాగము సంయోగ పూర్వకము గదా. చెట్టునందు 

సంయు క్తమైయున్న పర్ణమునకు తరువాత విభాగ మేర్చ్పడును, ఇచట నట్టి సంయోగ పూర్వక 

విభాగమునకు సంభవ మేమి ? అని ఆ ప్రశ్న. - 

సమాధానము._--- పయోక్ర బుద్ధిలో సంశ్లేష విశేషములు సంభవింప వచ్చునని. 

అది ఎటసగా- 
(ఇత) ॥ 

మాధురులకును పాటలిపుతకులకును ఆఢ్యత్వము తుల్యమని వక్త, తన బుద్ధిలో 

ముందు [గహించును. తరువాత, మాధురులకు అధికమైన ఆఢ్యత కలదని తెలిసికొని పాటలి 

పుతకుల నుండి వారిని వేరుపరచును. ఇట్టు బౌద్ధములగు సంశ్లేష విశ్లేషములు సంభవించును 

గాన అపాదాన పంచమియే సిద్ధించును. ఇయ్యది అపేక్షిత [కియమను తృతీయాపాదానము. 

బుద్ధి పరికల్పితమైన అపాయము గౌణము గదా? గౌణ ముఖ్యములలో ముఖ్యము 

అందే _పవర్తించు అపాదానసంజ్ఞ అను నట్టి కార్యము గౌణార్థమున నెట్టు (పవ ర్తించును ? 

అని శంకింపవచ్చును. కాని కారకాధికారమునందు అట్టి అతిశయ విశేషము వివక్షింపబడదని 

“సాధక తమం కరణమ్” అను సూతమునందలి 'తమప్' [గహణము తెలియచేయుచున్నది 

గాన నా (పశ్న కవకాశము లేదు. గౌణాపాదానమునను పంచమి సిద్ధించును. 

శో “బుద్ధ్యా సమీహితై కత్యాన్ పంచాలాన్ కురుభిర్యదా । 

పునర్విభజతే వక్తా తదాపాయః [పతీయతి” Il 

అని వెనుక చెప్పబడినది స్మరింపదగును. 

కౌరవులను, పాంచాలురను ముందుగా వక్త తన బుద్ధిలో నొక్కటిగా భావించి, 

మరల విభజించినపుడు అపాయము |పతీతమగును అని శ్లోకమున కర్ణము. 

పెన వివరించిన [పకారము సామాన్య సూ |[తముచేతనే పంచమి సిద్ధించినను 

మరల “పంచమీ విభ క్త” (2-8-42) అను సూ|తమును రచించుట, వా స్తవాపాయమే 

[గాహ్యముగాని బుద్ధి పరికల్పితాపాయము కాదు అని తలంచు అబుధులకొటకని యెలుంగునది. 

“ఫీతార్థానాం భయహేతుః” (1-4-95) అను సూత విచారము. 

భయము అర్థముగా గలవియు, రక్షించుట అను నర్థము గలవియు నగు ధాతువులు 
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చున్నాడు. ఈ ఉదాహరణములందును పూర్వసూ| తముచేతనే సిద్ధించునుగాన నీ సూ[తమున కును అబుధ బోధనమే ఫలము. 

వాక్య[పయో క్త |పేక్షా పూర్వకారిగ నుండును. తన బుద్ధితో తాను ముందుగ పరిశీలించి ఆయా కార్యములందు [పవర్హించును. కావున ఆతడు, 
కనిష్టము కలుగునని తలంచును. అది తో డేళ్ళతో 
విశ్లేషము, భయమందుట యనగా భయపడి ఆ 
కావున వృకములకుపాత్త | కియమగు 
సంజాసిది. 
జొ 

తోడేళ్ళకు అగవడిన తన 
బుద్ధి పరికల్పితమగు సంశ్షేషము. తరువాత 
టనుండి తొలగుట. అదియే అపాయము. 

నపాదానత్యము. “ధువమపాయే” అను సూ|తముచేతనే 

“వోరాత్ [తాయతే” = “దొంగ వానినుండి కాపాడుచున్నా డు” 
కాపాడుట యనగా అనర్థమును తొలగించుట. చోర సంబంధ మనర్ధమని బుద్ధిలో దలంచి, మి తుడగువాడు. తన వానికి ఆ సంబంధము కలుగకుండ తప్పించుచున్నా డని అర్థము. కొవున నిదియు పూర్యసూ[త సాధ్యమే. అబుధ పతివ త్రియే ఫలము, 

అను నపుడును 

“పరాజేరసోఢ్ర; * (1-4-26) అను సూకార్ధ విచారము. 

“ఆధ్యయనాత్సరాజయతే”” అధ్యయనమువలన 
చదువుకొనుటకు బుద్ధి మాంద్యము మున్న గువానివలన 
అందుండి మరలుట. అధ్యయనమునకు 
అనగా జ్ఞ ప్రియందుంచుకొనుటక్షు సాధ 
దలంచి ఖేదపడి నివ ర్రించుచున్నా డని 
లిచటను దుల్యములే. 

పరాజితుడగుట యనగా, చదువు 
కేశపడుట. అనగా కోదమునంది, 

(పారంభించి, అది దుఃఖకరమును దుర్ధరమును, 
శ్రపడదనియు, గురువుల పరిచర్య [శమకరమనియు 
తాత్పర్యము గాన, బౌద్ధములగు సంశ్రేష విశేషము 

.'వారణార్థానామీప్పితః”” (1-4-27) సూత విచారము, 

వారించుట అర్థముగా గల ధాతువులు (పయోగింపబడినపుడు కర్తకు ఈప్పితమెన కారక మపాదానమని అర్థము. 

“యవేభ్యః గాం వారయతి దేవద త్త” = యవధాన్యపు చేనులో బడనున్న ఆవును దేవదత్తుడు మరలించుచున్నాడని అర్థము. 
ఈ సూత్రమును, సామాన్య సూ త్రముచే గతార్భమే. ఎట్టన- “ఈ గోవు యవల చేనులో బడిన సన్యవినాళమగును. రాజభయమును కలుగవచ్చును” అని విచారించి దానిని నివారించును గాన యవలతో బౌద్దమగు సంశ్లేషమును తత్పూర్వకమగు విశేషమును వార _ 

(ఆ) 
(se) యితకు కలవని తాత్పర్యము, 

“కూపాత్ అంధం వారయతి” = నూతినుండి గుడ్డి వానిని వారించుచున్నాడు. 

: 
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147] “అగ్నేర్మాణవకం హరయతి'' = 'నిప్పునుండి బాలుని వారించుచున్నాడు , అను 

నుదాహరణములందును, కూప సం పాప్తియు, అగ్ని స్పర్శ్మయు అనిష్టహేతువులని బుద్ధిల 

దలంచి దయతో మరలించుట తాత్పర్య విషయముగాన బౌద్ధ సంశ్లేష విశ్రైెషములు ఇచటన 

గలవు. 

(| నగా అడు. అది “అంతరౌ యేనాదర్శన మిచ్చతి” (1-4-28) అంతర్థియ గా మరి 

యున్న పుడు దాని చాటున దాగి, ఎవరు తన్ను జూడకుండుగాక యని కోరు ఆవ్యక్తి 

లి | శ (6 శ శ్ర అ తరాన మనగా 

అపాదానసంజను విధించునది సూూతము. “ఉపాధ్యాయ దంతర్థత్తే ంతర్థ 
ద్ద 

నివృ త్తిపూర్వక తిరోభవనము. తొలంగి మజగుట. 

ఉపాధ్యాయుడు తన్ను జూచిన తిట్టుననియో కొట్టుననియో సునస్సులొ దలంచి 

తప్పుకొనుచున్నాడు గాన బౌద్ధములగు సంశ్లైష విశ్హషముల కివటను న 

కనుక నిదియ పూర్వసూ[త విషయమే. 

“ఆభ్యాతోపయోగే” (1-4-29) అని సూతము. ఉపయోగమున ల్ో 

అపాదానమను సంజ్ఞ కలుగును. ఉపయోగమనగా నియమముతో విద్యను. న్ గ మట 

నియమమన భికాచరణము, స్థండిలశయనము మున్నగునవి. ఆఖ్యాత అనగా ఉపదెష్ట, 

ధ్యాయా దధీతే” “ఉపాధ్యాయా దాగమయతి విద్యామ్” అని ఉదాహరణము. 

ఈ సూ[తముతో బనిలేదు, ““ధువమపాయే అపాదానమ్ అన్న సామాన్య 

ఒడ సూ[తముచేతనే సంజ్ఞ సిద్ధించునని భాష్యకారుని ఆశయము. అది ఎట్టన Wt సుని 

ముఖమునుండి వెలువడు శబములు సంతత [ప్రవాహరూపమున శిష్యునిలో పవేశిం 
క్ష ఏ 

యగును, అర్థముగాన ఆ శబ్దముల అప|కమణమున కుపాధ్యాయు డవధి 

విద్యాగహణము నియమపురస్సరము కానపు డీ సంజ్ఞ (పవ ర్తింపదు. పంచమి 

దు. శేషషషియే అట పవ రించును. నటుడు గాధలను వ్యాఖ్యానము చేయును. ఆ గాథల . 

గి రుద పాటింప శు ననుకొనుడు. అపుడు “నటస్య శృణోతి భిష్షాచరణాది నియమములను పాటింపక వినుచుండు న | ప 

అనియే యందురు. ఆ [శ్రవణము నట సంబంధి మా[తమే. నటాపాదానకము గాదు. అ 

మట వివక్షింపబడదు అని భావము. 

““శృంగాత్ శరః జాయతే”. “జనికర్తుః పకృతిః” (1-4-80). కా మ్మునుండి 

ర గవ న సినటు, బాణములను కొమ్ము బాణము తయారగుచున్నదని అర్థము. కుండను మట్టితో జేసినట్ట a లను కొమ్ముల 

జేయుదురు. మటి, కుండ కుపాదాన కారణము. కొమ్ము శరమున కుపాదానము. [పకృ 

అనగా ఉపాదాన కారణము. జనిక ర్త = పుట్టునది. 

ఇదియు భాష్యమున |పత్యాఖ్యాతమైన సూ|త్రమే. లోకమున, ఏయది దెనినుండి 

పుటునో అది దానినుండి వెలువడునను మాటయేగదా : ఆనిస్సరణమున. కది అవధి అగును, 

కనుక సామాన్య సూ|తమే అపాదానసంజ్ఞను సిద్ధింపజేయును. 
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147 బ్రహ్మణః |పజాః (పజాయ నే , “గోమయాత్ వృశ్చిక: జాయతే” = బవ 
నుండి [పజ లుద్భవించుచున్నారు.', “పేడలోనుండి తేలు పుటుచున ది” = మున్నగు పయో 
గము లందును నిదియే (ప|కియ. FE - 

తాంతికుల పక్రియ దీనికి విరుద్ధము. వై శేషికులు, పరమాణువులందు కార్యము 
సమ అన దే అ అద | స వాయ సంబంధ ముచె సంబద్ద మె అచటనే పుట్టునందురు. అపుడు కారణమునుండి కార్యము 
నకు అప్మకమణము = నిస్సరణము లేదు. 

సాంఖ్య దర్శనమున జన్మయనగా ఆవిర్భావము. తిరోభావము నాశము. అనగా 
కారణము కార్యరూపమున పరిణమించును. అంతియ. కార ణమునుండి కార్యము వుటుట = 
బయలు వెడలుట అను మాట లేదు. ఆ ప|కియ ల్రీ శాస్త్రమున నాదరింపబడవు. " 

) “భువః [ప్రభవః (1-4-81) అను సూ|తవిషయము, “భూ” ధాత్వరమున కరకు 
పభవమెనది అపాదానము. “భూి కర్త అనగా [పభవించునది. దానికి పభవమన నది 
మొదట |పకాశించిన స్థలము, 

హిమవంతమున గంగ మొదట బయలుపడినది. అదియే పథమ [ప్రకాశము 
దానికి స్థానము హిమవంతము. దాని కపాదానసంజ్ఞ. ఈ సూ తమును (పత్యాఖ్యాతమే. గంగ 
దువాహరూపము గదా! అది అచటనుండి [పసర్ప్చించుచున్నదనియే యరము. కాగా ముఖాంర 
మగు విశేషమే అచట కలదని భావము. FF 5 

ర్వ జుగుప్సా విరామ (ప్రమాదార్థానా ముపసంఖ్యానమ్” ఇది (1-4-24) సూత్రము 
భం లి వా ర్రికము. అపాదాన సంజ్ఞా విధాయక మే. “అధర్మాత్ జుగుప్పతే”' = అధర్మము ల ల వ, ంచుకొనుచున్నా డని అధరము, ఏవగింపునకు విషయ మధర్నము నన 

) స 
& +, రొని అపాదానసంజచే 

అధర్మ పదము పంచమ్య న్తము, 
గ 

వ. అధర్యాద్విరమతి ” = అధర్మము నాచరింపకుండుట విరమణము. “ధర్మాత్ డుబూద్యత = ధర్మాచరణ విషయమున (ప్రమత్తుడగుచున్నాడు-_ ఇపి ఉదాహరణములు 

ఈ వార్తికమును, భాష్యకారునిచే | పత్యాఖాాతమే. ప దుఃఖమును కలుగజేయునది యని తెలిసికొని వదద నయ రర మున తాత్పర్యము గాన అపాయము అచటను గలదు. కావున సామాన్య సహా తముతేతనే షం నందన ఇది ఆ స్ర్తికుని విషయము. నా స్తికుడును ముందుగ విచారించి, ధర్మమనునది షు లేదు. దాని నాచరింపవలసిన పనియు లేదని నిశ్చయించుకొనును గాన బౌదము లగు సం శ్రైష విశ్లేషములు అచటను సంభవించునని భావము. న 

ఈ విధముగ అపాదానస వి న స ‘ 
పాదానమ: రో సాగా సంజ్ఞా ధాయక సామాన్య స్ఫూత్రమగు “| ధువమపాయే౭. 

గై సూ ముచేతనే సర్వత అపాదాననంజ సిదించును గాన తరువాతి 
సూ[తము లల విస ఇతికొజకు మ న 
సారము లె సృృతికొణకు మ్మాతమే అని స్పష్టము. లక్షణమును, [ప్రపంచనమును 
0 వ్యాక రణశాస్త్రమునకు కృత్యములుగాన నవియు పాణినిచే రచింపబడినవి. ॥147॥ 
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అధికరణాధికారము 

అధతారిక విభక్తుల [క్రమమును బట్టి పంచ మ్యర్థ విజారానంత రము షష్ట్యర్భ 

మును విచారింపవలసి యున్నది. కాని కారకముల [కమము ననుసరించి అపాదాన విచారము 

నకు తరువాత అధికరణము, విచారింపబడు చున్నది. 

శో క_ర్హృకర్మ్యవ్యవహితామసాక్షొద్ధారయతీ కియామ్ ! 

ఉపకుర్వత్ |క్రియాసిద్దౌ శాన్తే3౬ధికరణం స్మృతమ్ ॥ 148 
® అాబుటే 

కర్తృ కర్మ వ్యవహితాం = కర్తచేతను కర్మచేతను, వ్యవధానము గల, [క్రియాం = క్రియను 
అసాక్షాత్ = పరంపరగా, ధారయత్ = ధరించుచున్నదై [కియాసిద్ధా = [క్రియ సిద్ధించు 

టలో, ఉపకుర్వత్ = ఉపకరించునది, అధికరణం = “అధికరణము'” అని, శాస్త్రే = శాస్త్రము 

నందు, స్మ తమ్ = చెప్పబడినది. 

తాత్పర్య విశీేషాంశములు.- ఆధికరణమనగా ఆధారము = ఉనికి పట్టు. లోక 

ములో అది దవ్య గుణ [కియలలో దేనికైనను ఆధారమై యుండును. శాస్ర్రమునందు 

మా(తము [క్రియకు ఆధారమైనదియే అధికరణము. [క్రియకు సాక్షాత్ ఆధారములు కర్తయు 

కర్మయు. వాని కాధారము అధికరణము. కాగా కర్తృ కర్మల ద్వారా తన్నిష్టమగు |క్రియకు 

ఆధారమగు కారక మధికరణము. 

“దేవద త్తః కటే అస్తి” = “ దేవదత్తుడు చాపమీద కూర్చొని యున్నాడు” చాప 

దేవదత్తుని తాను ధరించి ఆతని ఆసనము = ఉనికి అను [కియ సిద్ధించుట కుపకరించుచున్నది 

“దేవద త్తః స్థాల్యా మోదనం పచతి” = “దేవదత్తుడు గిన్నెలో అన్నమును వండు 

చున్నాడు. విక్టి తి = ఉడుకుట అనునది అన్న మునందుండు క్రియ. ఆన్న మున కాధారము 

స్థాలి. ఆధారమనునది లేనియెడల కర్తృ కర్మలు తమ పనిని చేయజాలవు. అధికరణము, 

వానిని ధరించి, వానిచేత తమ పనులను చేయించును. కాగా సాక్షాత్తుగా క్రియకు ఆధారము 

లయిన వానికి కర్త కర్మ అను సంజ్ఞలును, పరంపరగ [కియాధారమునకు అధికరణ 

సంజ్ఞయు పవ ర్తించునని ఫలితము. 

కారకములనగా |కియ నుత్చాడించునవి. అవి సాక్షాత్తుగనే [కియాజనకములు 

కానక్కఅలేదు. వచె నను గావచ్చును. 

కారికలో “వ్యవహితాంి అను పదముచేత అధికరణము సాక్షాత్ |కియాధారము 

కాదని సూచించి మరల “ఆసాజాత్' అనుట ఎందులకు ? అనిన, లోక ప్రయోగ రితినిబట్టి 

గూడ ఆ పరంపర తెలియవచ్చు చున్నదని బోధించుటకు. “నేలమీద పండుకొని యున్నాడు” 

“గిన్నెలో అన్నము వండబడుచున్నది* అనిన పండుకొనుట అను |క్రియయు, ఆ క్రియతో 

గూడిన కర్తయును, అక్ర, వంట అను క్రియ, వండబడునట్టి అన్నమను కర్మయును 

[22] 
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తెలియవచ్చు చున్న వేగాని క్రియ మ్మాతము కాదుగదా. కావున, అధికరణము కియా సిద్ది 
కుపకరించుట సర్వధా సద్వారకమ. 1148 

అవతారిక. జాపశ్టేషికము, అభివ్యాపకము, వై షయికము అని అధికరణము 
మూడు విధములు. కారికోక మగు లక్షణము మూడింటియందును అనుగతము అయి యున్నది 
అని చెప్పబడుచున్నది. + 

శో॥ ఉపన్రైషస్య చ భేద స్తిలాకాశకటాదిషు | 
అన ఉసకారాస్తు భిద్య నే సంయోగి సమవాయినామ్ ॥ 149 

తిల ఆకాశ కటాదిషు = తిలలు, ఆకాశము, చాప మున్న గువానియందు, ఉపశ్తేషస్య = = 
సంబంధమునకు, అభేదః చ = అభేదమే, నంయోగి సమవాయినాం = ఆ ధేయముతో 
సంయోగ సమవాయములు గల ఆధారముల, ఉపకారాః తుమ [కియోపకారములు మా, తము, 
భిద్యన్నే = వేజువేజుగ నుండును. - 

తాత్పర్య విశేషాంశములు-._ ఆధారమునకును ఆధేయమునకును గల సంబంధము 
ఉపశ్లేషము. అడి మూడు విధములయిన అధికరణములందును ఏకరూపమే. ఆధేయముతో 
సంయోగము గల ఆధారము సంయోగి. సమవాయమను సంబంధముగలది సమవాయి. “కే 
ఆస్తే దెవదత్తః '_ ఇచట దేవ దత్తునకును కటమునకును సంబంధము సంయోగము, కటము 
సంయోగి. “తిలేషు తైలమస్తి” తిలలకును తై లమునకును సంబంధము సమవాయము. తిలలు 
సమవాయి అయిన ఆధారము. 

కటమునందు దేవదత్తుని ఉనికి ఏకదేశముననే. తిలలయందు తైలము, తిలల 
సర్యావయవములను వ్యాపించి యున్నది. కావున. తిలలు అభివ్యాపకాధారము. 

“ఖీ శకునయ:ః'* = ఆకాశమునందు పక్షులు ఎగురునందురు. ఆకాశము అంతయు 
అఖండము. అందు భాగములు లేవు. కనుక శకునుల కది జొప శ్రైషికాధికరణమును గాదు. 
అభీవ్యాపకమును గాదు. పక్షుల కాకాశము విషయము మ్మాతమె. కనుక నది వె షయికాధా 
రము. 

- 

“గురౌ వసతి” = గురువునందున్నాడు. అనగా గురువునకు అధీనుడై ఆయనయం 
దాధారపడియున్నా డనుట. ఇట గురువు శిష్యునకు వై ఎషయి కాధారము. 

“యుద్ధే సంనహ్యాతి” = యుద్ధము విషయమున సిద్ధపడుచున్నాడనిన, యుద్దాభి 
సంధితో కవచ ధారణము మున్నగునవి చేయుచున్నాడు అని యర్థముగాన సంనాహమునకు 
యుద్ధము విషయము. 

“జలే మత్సా్యః' = నీటిలో చేపలు. జలమున మత్స్యముల కాధారమగు [ప్రదేశ 
ముండునుగాన జలము వైషయికము కాదు. జాపశేషికమే. 

150 | 
“గంగాయాం గావః” = గంగ యొడ్డున నావులు మేయుదున్నవి ఇట గంగాతీర 

మునకును గోవులకును సంబంధము ఉపశ్లేషమే. 

“శ తోరభావే సుఖమ్” = శ|తువు అభావమున సుఖము కలదు. అభావమనగా 

లేకుండుట. అది అధికరణ మెట్టగును ? లేమికి [కియాజనకత్వమను కారకత్వ మెట్టు 

సంభము ? అని శంక కలుగును. అది బుద్ధి పరికల్పితము. వాస్తవము కాదని సమాధానము. 

11491 

అవతారిక 'ఉపకారాస్తు భిద్య నే అనిరి గదా ఆ ఉపకార భేదము లెవ్వి? 

అనగా 

a ఒర అద అడ న్లో! ఆవినాథో గురుత్వస్య (ప్రతిబం ధే స్వత౦ [తతా | 

దిగ్వి శేషాదవచ్చేద ఇత్యాద్యా భేదహేతవః ॥ 150 

అవినాశః = ఆధారము నశింపకుండుట, గురుత్వస్య = బరువుయొక్క-, (ప్రతిబంధే = ఆపు 

టలో, స్యతం|తతా = కర్హత్వమును, దిగ్విశేషాత్ = ఒక దిక్కూనుండి, అవచ్చేదః = 

సంబంధ నిరాసమును, ఇత్యాద్యాః = ఈ మొదలగునవి, భేద హేతవః = ఉపకార భేదములకు 

హేతువులు. 

తాత్పర్య విశేషాంశములు తిలలు తై లమునకు చేయు నుపకారము, తాము 

నశింపకుండ నాధారమై నిలుచుట. అవి లేనిచో తైలము వికీర్ణమె నశించును గదా. 

“పర్యం కేశేతే” = మంచమునందు పరుండి యున్నాడనిన, మంచము పండు 

కొనిన వాని బరువును ఆపి ఆతడు [కింద పడకుండ జేయుచున్నదని యర్థము గాన నదియే 

పర్యంకము చేయు నుపకారము. 

ఆకాశము శకుంత ములకు చేయు నుపకారము, వానికి |కింది దిక్కుతో సంబంధ 
మును తొలగించి నిలుపుట. 

“కక టి గచ్చతి” = బండిలో పోవుచున్నాడు. బండి, వానికి దేశాంతర పా ప్ర్తిని 

కలుగజేయుట దాని యుపకారము. 

“వరా వసతి” గురువుచేయు నుపకారము శిష్యునకు సంస్కారము. “ఆదిత్యః 

పాచ్యాముదేతి”, “ పతీచ్యామ స్త స్తమేతి” = సూర్యుడు తూర్పున నుదయించును, పడమట 

న స్తమించును. దక్షిణస్యా మగస్త్య ఊదేతి, “ఉత్తరస్యాం ధువః' అను స్థలములందు, 

ఆధేయములకు ఆయా దిక్కులు తమ సంబంధమును గలుగజేయుటయే అవి చేయ నుప 

కారము. ॥150॥। 

అవతారిళ._.. మూదర్తిమంతములై న వస్తువు లన్నియు ఒక ఆధారము న్నాశయించి 

యుండును. ఆ ఆధారము కూడ మూర్తిగల వస్తువైన, దానికిని వేజొక యాధారము కావలెను 

గదా. అది ఏది? అనిన--- 



సాధన 
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లో ఆకాశమేవ కేషాంచిక్ దేళభేద (పకల్చనాత్ | 
ఆధారశక్రిః (ప్రథమా సర్యసంయోగినాం మతా ॥ 15! 

కేషాంచిక్ = కొందఆి మతమున, ఆకాశమేవ = ఆకాశమే, దేశభేవ (పకల్పనాత్ = |పదేశ 
భేద కల్పనవలన, సర్వసంయోగినామ్ = సంయోగి వస్తువుల కన్నిటికిని, |పథమా = ముఖ్య 
మగు, ఆధారళ క్తి = ఆధారరూపమగు శక్తిగా, మతా = సమ్మత మైనది. 

తాత్సర్య విశేషాంశములు [గ౧హములు, నక్ష[తములు, విమానములు-మున్న గు 
వానికి ఆకాశమే స్థానముగా (పసిద్ధము, రథములు బండ్లు మున్న గువానికి భూమి ఆధారమై 
నను, ఆ భూభాగమునకు గూడ ఆకాశమే ఆధారము. సంయోగి పదార్థము లనగా సంయోగ 
మను సంబంధ ముతో సంబద్ధములై నవి, రథాదులకును భూమికిని సంబంధము సంయోగము. 

మజికొన్ని సమవాయి పదార్థములు. అవయవములకును, అవయవికి సంబంధము 
సమవాయము. ఆ పదార్థములకు వాని అవయవములు ఆధారము. ఆ అవయవములకు పర 
మాణువు లాధారము. వానికిని చివరకు ఆకాశమే అధికరణము. కావున ముఖ్యమగు నాధార 
శక్తి ఆకాశాశయము. ఆకాశమంతయు నొక్కటియు అయినను, అందు వేరువేరు భాగములను 
కల్పించటవలన, “సకల పదార్థములకును నదియే ఆధారమైనవో, ఆ పదార్థములకు 
సాంకర్యము కలుగదా ?' అను (ప్రశ్న లేదు. కొందటి మతమున ననుటవలన, అది లేదను 
వారును గలరని తెలియవచ్చుచున్నది. అది (ప్రత్యక్షము కానందున లేనేలేదని వారందుకు. 
శబ్దమను గుణమును బట్టి ఆకాశ మను ద్రవ్యము కలదనిన యెడల, శబ్దము దాని గుణమనుట 
కేమి [ప్రమాణమని వారడుగుదురు, 11511 

అవతారిక. వై శేషికులు, “అనుమానము అను [ప్రమాణముచే ఆకాశమును 
సాధించియున్నా రు. శబమను గుణమునుబట్టి, గుణి యగు నాకాశము కలదని, వారి తాత్స 
ర్యము. శబ్ద మాకాశ గుణమని యంగీకరింపకున్నను, ఆకాథ మను పదార్థము కలదని నిరూ 
పించుటకు లోక పసిద్ధమైన లింగమును గూడ నిందు జూపుచున్నారు. 

శో ఇదమ।శేతి భావానా మభావాన్న (ప్రకల్పతే | 
వ్యపదేశ_స్హ మాకాళ నిమిత్తం సంపచకతే॥ . 152 

ఇదం, అత, ఇతి = ఇది, ఇట, అను, వ్యపదేశః == వ్యవహారము, భావానాం = పదారము 
లకు, అఖావాత్ = ఆధారశ క్తి లేనందున, న పకల్పతే = సిద్ధింపదు, తం = కావున, ఆ 
వ్యవహారమును, ఆకాశ నిమిత్తం = ఆకాశ మూలకమునుగా, సం|పచక్షతే = చెప్పుదురు. 

తాత్పర్య విశేషాంశములు-. ఆధారమను శ క్రియే ఆకాశమనునది కలదని తెలియ 
జేయును. "ఈ నక్షత మిచట నున్నది” అందరు. అపుడు “ఇచటి అనునది ఒక వసువు 
కావలెను, అది పృథివిగాని, ఉదకముగాని, తేజస్సుగాని, వాయువుగాని కాదు. ఇక నేమగును; 
ఆకాశమే కావలె. అది ఏ వస్తువును గాదనిన శబ్ద వ్యవహారమే కుదురదు. ఒకానొక వసువును 

సముదేశము 341 పదకొండ ము 

153] 
ముందుగ నిరూపించి, తరువాత దానిని శబ్దముచె వ్యవహరింతురుగ దా | “శబ్దము” అను 

(ప్రమాణము నంగీకరించువారికి, శబ్దము చెప్పినదే అర్థము. “ఇచటి - అను శబ్దము ఒక 

వస్తువును చెప్పును. అది లోకసిద్ధమగు ఆధారము కావలె. ఆది ఆకాశము. 

శబ్దము బోధించినది, ఆ వస్తువు అయినను, శబ్దము పమాణమను వారి కది 

వస్తువే. శతువు లేమిలో, సుఖముండుననిన, లేమి = లేకుండుట ఒక వస్తువు కాకున్నను 

కబ్దబోధ్యము గాన, ఆధారముగ (గహింపబడుచున్న ది. 

పరమార్థమును విచారించిన, లౌకిక పదార్థము లన్నియు లేనివే. |బహ్మ పదార్థ 

మొకటియే ఉండునది. లేనివానికి లక్షణములను కల్పించుట పరమార్థ దృష్టిలో విరుద్ధ 

పక్రియయే యగును. n152॥ 

అవతారిక సకల పదార్థములకును ఆకాశ మాధారమని చెప్పబడినది. పదార్థ 

ములు కొన్ని స్థిరములు. కొన్ని సాధ్యములు. [ద్రవ్యములును గుణములును సిద్ద స్యభావ 

ములు. |[కియలకు స్వభావము సాధ్యత, సిద్ధ పదార్థముల కాకాశ మాధారము. సాధ్యములకు 

కాల మాధారము. 

థో కాలాత్ (కియా: విభజ్య నే ఆకాకాత్ సర్యమూ _ర్హ్రయః । 

ఎతావాం శే ఎవభేదోఒయ మభదోపనిబన్లనః 11 158 

కొలాత్ = కొలమువలన, |కియాః = కియలు, విభజ్య నే = విభజింపబడును, ఆకాశాత్ = 

ఆకాశమునుండి, సర్వమూ ర్తయః = మూర్తి మద్వస్తువు లన్నియు, విభజ్య న్తే = విభజింప 

బడు చున్నవి, భేదః చ = వానికి భేదమును, ఏతావాన్ ఏవ = ఇంత మా|త్రమే, అయమ్ = 

ఈ భేదము, అభేదోప నిబన్ధనః = పరబ్రహ్మ కారణకము. 

తాత్పర్య విశేషాంశ ములు “ పతిజంధా భ్యనుజ్ఞాభ్యాం తేన విశ్వం విభజ్యతే” 

అని కాలో దేశమున చెప్పబడును. కాలము, పదార్థముల ఉత్పత్తి, స్థితి, వినాశ ములకు 

కారణము. అందు [కియా రూపములగు పదార్థములకు తాను ఆధారమైయుండి వాని విభజిం 

చును. పదార్థము లన్నియు ఆకాశమునందు సయు క్రములయినను, భిన్న భిన్న [పదేశములం 

దుండుటచేత వానికి సాంకర్యము కలుగదు. |పపంచమంతయు, అభిన్నము. ఏకరూపము. 

అది పరమార్థము. అయినను వ్యవహారములో భేదమే అధికముగ భాసించును. కాని మొదటి 

అభేదము, తరువాతి భేదమునకు నిమి త్రము. కావున కాలాకాశముల భేదముగూడ పర్మబహ్మా 

భేద నిమిత్తకమే. కాలాకాశములు పర(బహ్మ యొక్క. శక్తులు అని |బహ్మకాండమున నిరూ 

పింపబడినది. 

“ఉపాన్వధ్యాజ్వసః” (1-4-48) అను స్తూతమున విచారము. ఉప, అను, అధి, 

ఆజ్ = అను ఉపసర్లములు పూర్వమున గల “వసనివాసే' అను ధాతువున కాధారమైనది 
౧ , గ 

క ర్మసంజ్ఞ కలదగునని సూ|త్రార్థము. “వైకుంఠమధివసతి హరిః” = విష్ణువు వైకుంఠము 
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నధిపసించియున్నాడు అనునది ఉదాహరణము, ఆ సూ[తమున “వ సేరశ్యరస పతిచేరో అని వార్తికము. భోజనము చేయకుండుట అని అర్థమయినపుడు, “ఉపవస్' ను ధాతువు నాధారమున కీ క ర్మసంజ్ఞ (ప్రవ ర్రింపదని వా ర్రికారము. “వనే ఉపవసతి”. ఉపవసించుట యనగా భోజన నివృ త్తితో గూడిన ఉనికిగాన, సూతముచే [పా ప్రించు కర్మసంజ్ఞకు పతిషే మావశ్యకమని హారోకాశయము. న . 
షన మహాభాష్యమున నీ వా ర్రికము (పత్యాఖ్యాతము, ఇట ఉపసర్ల విశిషమగు వన ధాతువునకు గాదు [గామ మధికరణము. కేవల వసధాత్యర్గమున కే అది అధి కరణము వనము లేదా గామమున వసించుచు, వ a Po 
NR సిం , మూడు రా|తులు ఉపవాసము చేయుచునా* డని యఠము [గా మవసన్, [తిరాత ముపవసతి. ఇప స పస న రుని 

Wn [1 ఇపుడు క ర్మసంజ్ఞకు (పస క్రియే లేదని భాష్యకారుని 

ఉపవాసమనగా నొక కొంత కాలము ఆహారము మానియుండుట. ఆ కాలము అంతరంగ మగ ముఖ్య కర్మ. ఉపవాసము చేయు వ్యక్తి తన శేదియు సానము లేకుండ ండుట సంభవింపదు గాన నొక యాధారము నియతముగ నపేకితమగును., అది కేవల వస 
2 అలకా! నధాత్వర్థమున కాధరమేగాని, 'ఉపవస్ అను ధాత్వర్థమున కాధారము గాదని భావము.॥1 కలి 

అవ టు శ ఆల అలీ ర్యా ల ఎద ఇల a ష్ 0 
లన వి తొరిక తీర్థ ఉపవనతి' = పుణ్య తీర్ధమున నుపవాసము చేయుచున్నాడు”, అన వాక్యమున, దేశ విశేషమున భోజన నివృత్తి వివక్షితము. కావున దేశవిశేష సంబంధ ధాతువునకు గలదు. అటి కర్మసంజ్ఞ ఏల రాలేదు * అనిన చెప్పుచున్నాడు. 

శ్లో యద్య ప్యుపవసిర్దళ విశేష మనురుధ్య తే | 
శబ్ద(ప్రవృ_త్తి ధర్మాత్తు కాలమేవావలంబతే ॥ 154 

డ్ చత _ ఆ అల్లో ఇ, 
గె సవన ఉపపూర్వక వసధాతువు, యద్యపి == విచారింపగా, దెశవిశేషం = (ప్రదేశ షము , అనురుధ్యతే = సంబంధించు ననుకొనుడు, శబ్ద[పవృ త్రి ధర్మాత్ తు= శబ శ క్రి న్వభావమును బట్టి మాృాతము, కాలం వవ = కాలమునే! ల యుంచి యున్నది, 

అవలంబతే = ఆశ యించి 

కనన న. విషాంకములు... ఉపవాసముచేయుట పుణ్యతీర్థమునందు గాన ధాత్వ of ంబంధము లేకపోలేదు గాని, అది శబ శ కివలన వచ్చినది గాదు. ఆ భోజన నివృత్తి ఇన్ని దినములని తెలియవలెను గాన కాలవిశేషము గూడ నందు గర్సితవె శబ్దముచే బోధింపబడును దేశ సంబంధము సామర్థ్యముచే పాపము. నివసించు ష్ దేశమునకును సంబంధము. ఉపవసించుట [ప్రధానము దాని కంగము దానము | స కంగము దేశము. అది వాసము ద్వారమున భోజన నివృ తికి అధికరణము. న 
వన కనుకనే మహాభాష్యమున “గామేవనన్ తిరాత ముపవసతి” అని ఉపవాస ంగముగా గల నివాసమునకు [గ్రామముతో సంబంధము చూపబడినది గాని సాక్షాతుగా 
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155 ] 
ఉపవాసమున కా సంబంధము చూపబడలేదు. అందువలన [గామమునం దుపవాసమనగా, 

ఉపవాసమునకు [గామ మధికరణమని తాత్పర్యము గాదు. ఉపవాస [కియ కంగ మైన నివాస 

మున కధికరణమనుట. 11154॥ 

అవతారిక. [గామమున నుపవసించుచున్నాడను చోట |పధాన క్రియ భోజన 

సివృ త్తి. దానిలో కర్మ, కాలము. అది వాక్యమున [ప్రయ క్రము కాకపోయినను, [ప్రతీయ 

మానము కావచ్చునని చెప్పుచున్నాడు. 

శే వసతా వ (సయు క్రేఒపి 'దేళోదికరణం తతః । 

అ(పయు_క్తం (తిరాతాది కర్మచోపవసొ స్మృృతమ్ ॥ 155 

అ[పయుక్రః అపి = వాక్య |పయు క్రము కానిదై నను, దేశః = పదేశ వాచక పదము, 

వసతౌ = నివాస (క్రియలో, అ్యపయుక్తం = వాక్యమున (సయుక్తముకాని, |తిరా!త్రాది = 

మూడు ర్యాతులు మున్న గునది, ఉపవసౌ = ఉపవాస క్రియలో, అధికరణమ్ = అధికరణమై 

యున్నది, తతః చ= అందువలననే, కర్మ = కర్మగా, స్మృతమ్ = తలంపబడుచున్న ది. 

తాత్పర్య విశేషాంశములు- “గ్రామే ఉపవసతి" లేదా “వనే ఉపవసతి” = 

ఓక [గామముననో వనముననో సివసించుచు మూడు రా తులు భోజనము మాని యున్నాడని 

మహాభాష్యమున నా వాక్యమున కర్థ వివరణము చేయబడినది. వాక్యమున |పయోగింప 

బడినది ఉపవాస [కియ. నివాస |క్రియ ఆశేప లభ్యము. దానికి [గామ మధికరణము. కారక 

ములు, వాక్యములందు (పయోగింపబడని [క్రియలను సామర్థ్యము వలన ఆకర్షించును. 

'సిండీమ్' అని కారకము మాతమే వాక్య [ప్రయుక్తము. అది భక్షణ క్రియ 

నాశేపించును. చిన్న పిండమును భక్షింవుమని యర్థము. ఆ విధముగనే క్రియ మా[తము 

(పయుక్రమై కారకము |పయోగింపబడనపుడు, ఆ [క్రియ కారకము నా షేపించుటయు గలదు. 

“పవిశి - అనునది వాక్యము. అందు కర్మకారకము లేదు. వాక్యత్వసిద్ధికై , “గృహమ్* అను 

కర్మవాచక శబ్దము ఆ షేపింపబడును. 

[ప్రకృత వాక్యమున ఉపవాస [క్రియ, కాలరూపమగు కర్మ నాష్నేపించును. ఆది 

ఆవశ్యకము. మూడు ర్యాతులు భోజన నివృత్తి. [గామమునందు వాసము. కాలమునకు కర్మ 

సంజ్ఞ పవ ర్తించినట్టు దేశమునకు గూడ ఆ సంజ్ఞ యేల రాలేదనిన, వాని అంతరంగ బహి 

రంగ భావము దానికి గారణము. “భక్తుడు హరిని భజించుచున్నాడు' అను వాక్యమున, హరి 

గూడ తన వ్యాపారమున స్వతం[తుడే అయినను అంతరంగమగు కర్మసంజ్ఞయ (ప్రవర్తించి 

నది గదా. సందర్శనాది 'క్రియలచే ఈప్సితతమమునకు కర్మసంజ్ఞ చరితార్థముగా వచ్చును 

గాన వై యర్థ్యము దాని కాపాదించుటకు వీలులేదు. కావున [గామ మధికరణమే. 

“ఉపవసతి అను పదమునకు వేణు అర్థమును జెప్పిన, ““గామముపవసతి” 

అనియు నుండవచ్చును. ఉపవాసమనగా నొక విశిష్టమగు ఉనికి. 
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భోజన నివృత్తి ఆర్థమయినపుడు, [క్రియకు సాశ్షాదాధారము కాలము. అది ఈ 
సూతముచే కర్మ సంజ్ఞకము. దేశమగు గామము వాసన్యకియ ద్వారా ఆధారముగాని సాక్షా 

త్తుగా కాదు. అందువలన దానికి అధికరణ సంజ్ఞయే. 

కొంద జీట్టందురు. ఉపవాసమనగా భోజన నివృత్తి గదా. నివృత్తి అనగా మానుట. 

మానుట కొక ఆధారమేమి ? అనగా స్థానమెమి ? అని. అట్టనిన, కాలమునకు మాత 

మాధారత ఎట్లు 2? అదియునుగాక, నివృత్తి రూప [కియావాచకములకును ఆధార సంబంధ 

మగపడుచున్నది. ““ష్టాగతినివృతా”' అను ధాతువును జూత్రము. ““ గామేతిష్టతి” అందురు. 

ఇచట గతి నివృత్తికి గామ మాధారమైయుండె. అప్రే “[గామే ఆస్తే” అందురు. ఆసన 

మనగా సర్వవ్యాపార నివృత్తి. ఏ |క్రియయు చేయక ఉనికియ నొక [కియయే. [పకృతమున 
నది నియతకాలము భోజనము మానుట. నియతకాల మనగా గొన్ని దినములు మా|త్రము. 
కొన్ని దినములకు తరువాత భోజనము చేయుటకు సంక ల్పించినాడని భావము, [క్రియకు 

దేశముతోడను, కాలముతోడను గూడ సంబంధము కలదు. కాని అందు కాలసంబంధము 

నాంతరీయకము ( = తప్పనిసరి) అది యన్నపుడే. ఆధారమునకు కర్మసంజ్ఞను విధించిన, 

““ఉపాన్వధ్యాజ్ వసః” (1-4-48) అను సూ|తము [ప్రవ ర్తించునని పర్యవసితార్థ ము.! 1551 

శెషాధికారము 

అవతారిక. కర్త, కర్మ, కరణము, సం|[పదానము, అపాదానము, అధికర 

అము, తృతీయా, ద్వితీయా, చతుర్ధి, పంచమీ, సప్తమీ విభక్తుల కర్థములు అవి విచారింప 

బడినవి. షష్ట్యర్థము గూడ నొక కారక భేదమే. అది ఏడవది. కర్మాదులకంటె వ్యతిరి క్తమగు 
స్వస్వామి భావము మున్నగు సంబంధమున *“షష్టీశేషే” (2-8-50) అను సూత్రము షష్టీ 
(పత్యయమును విధించినది. ఆది శేష మెట్టగును? దానికి కారక రూపత ఎట్టు? అను 
విషయ మీ శేషాధికారమున విచారింపబడును. 

శో సంబంధః కారకభ్యోఒన్యః క్రియాకారక పూర్వకః | 

(శుతాయామ (కుతాయాం వా [క్రియాయాం సోభిధీయకశే ॥ 156 

కార కేభ్యః = కారకముల కంటె, అన్యః = ఇతరమైనది, సంబంధః = సంబంధము, సః = 

“శేషము” అను నా సంబంధము, |కియాకారక పూర్వకః = [కీయ నిమి త్రముగా గల కార 

కత్వము పూర్వము గలది, [కియాయాం = |కియాపదము, శుతాయాం = వాక్యమున విన 

బడినను, ఆ[శుతాయాం వా = వినబడకున్నను, సః =ఆ సంబంధము, అభిధీయతే = 

షష్టిచె చెప్పబడును. 

తాత్పర్య విశేషాంశములు.- షష్టీ విభక్తి కర్థమగు శేషము, కర్మాదులకంటె 

వేరయిన దెట్టగును ? “రాజ్ఞః పురుషః” = రాజుగారి మనిషి అనగా రాజుగారాతనికి ధన 
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పచ్చి తన మనిషిగా జేసికొన్నవాడని యర్థము గదా! అపుడు రాజు కర్త. మనిషి సం్మప 

దానము. “వృక్షస్య శాఖా" అనిన, చెట్టు అధికరణము. “రాజ్ఞః వస్రమ్ అని రాజుగారు 

కొనుకొ_నిన బట్టి. ఏ వస్తువయినను ఒకరిసౌత్తు గావలెననిన, కయా, పహార, యాచన, 

వినిమయముల వలన నగును. కావున కర్మ కరణాధికారములలో నేదియో యొకటి షష్ట్యర్థమై 

కీలును. కాగా నదికారకేతర మెట్టగును ? అని శంకించి, అవియున్నను వానిని వివశింప 

కుండుటయే శేషమగునని భాష్యమున చెప్పబడినది. 

“రాజః పురుషః అను వాక్యమున కియావాచక పద మేదియు వినబడలేదు. 

కొని అచట, దాన| క్రియా నిమి తక మగు సంబంధము పూర్వముండి యుండును. ఆస్రే అవ 

యవావయ విభావము, లేదా జన్యజనక సంబంధము వఏదియో సిద్ధపూర్వమై యుండును. 

ముందు ఉండిన ఆ |కియాకారక సంబంధము తరువాత సంబంధ సామాన్యముగ 

ననువ ర్రించును. 

రాజపురుషులకు గల కర్తృ సం|పదాన భావము తరువాత సంబంధ సామానరీ 

ముగ భాసించుచున్నది. కనుక నిది సప్తమ కారక భేదము. 

“రాజు పురుషున కిచ్చుచున్నాడు' అను వాక్యమున కర్గము వేరు. రాజు మనిషి 

ఈతడను వాక్యమున కర్థము వేరు. [కియావాచక పదము [పయోగింపబడకున్నను నూహింప 

బడి ఆ సంబంధమునకు నిమి త్తమగును. 

“గామస్య _సమీపాదాగచ్చతి” =“ ఊరుదగ్గ అనుంది వచ్చుచున్నాడు. ఇట 

సంబంధము సమీప సమీపి భావము. సమీపమునకు [గామ మా|శయము. కావున నచటను 

[కియాకారక పూర్వక త్వము గలదు. 

“చెట్టయొక్క- ఆకు" అనిన ఆకునకు చెట్టు అధికరణము. 

“నటస్య శృణోతి" అను వాక్యమున కియాపదము వినబడుచున్నది. అచట 

షష్ట్యర్గ మగు సంబంధము |కియాకారక సంబంధ మే. |కియాకారక పూర్వకమగు సంబంధము 

గాదు. “నటునకు సంబంధించిన వినికిడి” అని యర్థము. అ సంబంధమును శేషమే. కారకము 

గాదు. నియమపూర్వక విద్యాభ్యాసము కాదుగదా ఈ (శ్రవణము. 

ఈ విధముగనే “మాతుః స్మరతి” = తల్లికి సంబంధించిన స్మరణ. “సమాషాణా 

మశ్నీ యాత్ ” = మినుముల భక్షణమును చేయరాదు. ““ సర్పిషోజానీతే'” = “నేతిని ఉపాయ 

ముగ చేసికొని పవర్తించుచున్నాడు'. సర్పిః = నెయ్యి. జానీతే = (పవ ర్తించుచున్నాడు. 

[పవర్తించుటలో నెయ్యి కరణము. ఆ కరణత్వమును కరణత్వ రూపమున వివషింపక, 

శేషము = సంబంధ సామాన్యముగా వివక్షించుటచే షష్టి ప్రయోగింపబడినది. 

ఈ విధమగు |పయోగములు సంస్కృత భాషకసాధారణములై కానవచ్చు 

చున్నవి అట్టివి అనేకములు గలవు. 



వాక్యపదీయము 346 సాధన 

నా ఆల్ క Ln 
157 పకృత సందర్భమున బుహాభాష్యమునందు, రెండు ఆశకేప వా రికములు neg 

1) “ోవష్షీశేష ఇతిచే ద్విశేష్యే పతిషేధః”' (2) “త|త |పథమావిధిః'' 

షష్టికి సంబంధ మర్థము గదా. సంబంధ మనునది రెండు పదారములం దుండు 
నది. సంబంధము. గలవి సంబంధులు. రాజు ఓక సంబంధి. పురుషు డొక సంబంధి. కాగా 
సంబంధి వాచక పదములు రెండింటికిని షష్టి [ప్రత్యయము కావలసియున్నది. కావున పురుష 
పదమున షష్టి రాదనియు, [పథమ వచ్చుననియు అపూర్వముగ విధిం 
అని శంకకు ఆశయము. 

ర లో పవలసి యుండును 

సమాధాన ము. “ఉఊరకం పూర్వేణో = అని భాష్యమున చెప్పబడినది. “ప్రాతి 
పదికార్థ లింగ పరిమాణ వచనమా।తే |[పథమా” (28-46) అను సూ|త్రమున “పదసామా 
నాధి కరణ్య ఉపసంఖ్యాన మధికత్యాత్ * అని ఆక్నేపమును, ) “న వా వాక్యార్లత్యాత్ ” అని 

సమాధానమును నచట గలవు, థి ఎ 

) “రాజ్ఞః పురుషః” అను వాక్యమునందు పురుష శబ్రమున (పాతిపదికార్థ మా[తమున 
(పథమ రాదగి యున్నది. అచట (పాతిపదికార్థమే కాక స్వత్వమను సంబంధము గూడ 
అధికముగ నున్నది గదా! [పథమ ఎట్టు వచ్చినది ? అని (ప్రశ్న. అది వాక్యమున కరము 
గాని పదార్థము గాదు. పురుష పదమును సంస్కారించినపుడు, [పాతిపదికార మొక్క..టియే 
స్సురించును, దానినిబట్టి [పథమ (పవంర్తించునడి' అని సమాధానము. “రాజ్ అను దానితో న జ అరి అర అద అన లై 
సంబంధము కిలిగిన తరువాత పురుషునకు గుంబంధిత్వ మవగతమగును. కావున పురుష 
పదమున ఇ జి 2 అట్ల 9 వ్ అ [ప్రథమ స్వార్థమాత్రమున సిద్ధించును. షష్టకి [పా ప్రియు లేదు. కావున, (పతిషేధ 
మును, విధానమును నక్క_రలేదు అని “ఉక్తం పూర్వేణ” అను భాష్య గంథ మునకు 
తాతృర్యము. 

° 

(పాతిపదికార్థము కంటె నధికమైన అర్థము వాక్యార్థముగాని పదారము కాదంటిరి - 
థి ర రాజ శబ్ధమునగూడ [పథమయే వల రాలేదు? అని (పశ్నింపవచ్చును. 

కాని విశషము ష పధాన 
నాగ మే నందలి ఆధిక్యమే వాక్యార్థము. విశేష్యము (ప్రధానము. విశేషణము దాని 
కుపకారకము, కావున అ|పధానము. అది [పధానమున కుపకరించుట కర మెన మార్పును 

ఇ లో ఇల్ల 
ల 

య [ప్రధానము తన స్వరూపమును వదలి పెట్టదు, కావున [పధానమగు వి శేష్యము ందలి అధికాంశమే వాక్యార్థమగును. కావున పధాన వాచకముతో సమానాధికరణముగాని 
గ్ర రాన వాచకము షష్ట్య న్తముగనే యుండును. అది సమానాధిక రణమైన నచటను [పథ 
మ వచ్చును, వీరః పురుషః '=వీరుడగు పురుషుడు. ఆడి పదార్థముల స్యభావము.॥156॥ 

అవతారిక... ఆ స్యభావమే ఇందు, వివరింపబడుచున్నది. 

శో ద్విష్టోఒప్యసౌ పరార్ధత్వాత్ గుణేషు వ్యతిరిచ్యతే | 
త తాభిధీయ మానః సన్ (ప్రధానఒప్వ్యుపయుజ్యశే It 157 
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సముద్దేశము 

స న పరారతాంత్ = | పధా 
అసొ = ఈ సంబంధము, ద్విష్టః అపి = రెండింటియందున్నదై నను, పరార్థత్వాత = | 

నారము లగుటవలన, గుణేషు = వి శేషణములందే, వ్యతిరిచ్యతే = అధిక మగుచున్నది, తత = 

ఆ 'అ(పధానములందు, అభిధీయమానః సన్ = షష్టిచే చెప్పబడుచునే, (ప్రధానే అపి = విశేష్య 

మందువు, ఉపయుజ్యతే = ఉపయో గపడుచున్నది. 

తాత్పర్య విశేషాంశములు-- సంబంధ మనునది ఒక్క-టియే. కావున దానిని 

బోధించు షష్టీ పత్యయమును నొక్కటియే ఉచితము. రెండు షష్టులు పయోగింపబడిన, 

రెండు సంబంధములు |పతీతములు కావలసియుండును. అట్టు లేదుగదా ! ఆ షష్టి విశేష 

ణములై న శబ్బములందే వచ్చును. వానిలో రూపమున మార్పును గలుగజేసి ఆధిక్యమును 

(పదర్శించును. ఇక విశేష్యము. తనలో నెట్టి మార్పును లేకయే ఆ సంబంధము ననుభ 

వించును. కనుకనే దానికి [పాధాన్యము. అందువలన విశేష్య వాచకమున ప్రాతిపదికార్థ 

మా్యతమున పథమయే వచ్చును. రాజపురుషుల విశేష్య భావవిశేషణ భావములు మారినపుడు, 

“పురుషస్య రాజా” = “పురుషుని రాజు అని వాక్యముండవచ్చును. 115/1 

అవనవతారిత్_ షష్ట్యర్థమగు సంబంధ సామాన్యము (కియాకారక సంబంధ 

పూర్వుకమని చెప్పిరి. ఆ కియాకారక సంబంధము *“ఫలానిది' అని నిరూపించుటకు శక 

నుగునా ? అనిన, కాదు దానికి నియమము లేదు” అనుచున్నారు. 

కో॥ నిమిత నియమః శబ్లాత్ సంబంధస్య న గృహ్యతే | 
ఏన్, అమ్ 

కర్మ (ప్రవచనీయైస్తు న విశేషే అవరుధ్యతే ॥ 158 

ర బంధ స్య = షష్ట్యర్థమగు సంబంధమునకు, నిమిత్త నియమః = నియతమగు నిమి త్రము, 

శబ్రాత్ = వినబడు శబ్రమువలన, న గృహ్యళతే = (గహింపబడదు, కర్మ (పవచనీయైః తు= 

ద 
ళీ U 7 

కర్మ 1పవచనీయములను వానిచేనైన, సః = ఆ సంబంధము, విశేషే == 'అది ఇది” అని ఒక 

విశషమునందు, అవరుధ్యతే = నిర్ణయింపబడి యుండును. 

తాత్పర్య విశేషాంశములు__- “పితుః పుతః' “తండియొక్క_ కొడుకు ఇచట, 

“యొక్క” శేష షష్టి. శేషము జన్యజనక భావనిమి త్రము. 

“పకో; పాదఃి” “పసవు యొక్క కాలు ఇట సంబంధము అవయవావయవి భావ 

మూలకమని సంబంధిని బట్టి తెలియవచ్చును. 

“రాజః పురుషః” అనుచోట ఆ విధముగ స్వస్వామి భావమునకు నిమి త్త మైన, 

ల 

అతో 

నియతమెన సంబంధ మేదియు తెలియరాదు. పురుషుడు రాజసంబంధి అగుటకు, యాచనర 

దానమో, ఇంక నేదియో నిమి త్రము కానోపును. నియతి లేక పోవచ్చును. నిమి త్తము తవ 

అటి నిమిత నియమము కర్మ [ప్రవచనీయముల [ప్రయోగమున నగపడును. 
ఫి తాత 

(ప, పరా. మున్నగు వానిలో గొన్నింటికి పాణిని, ఉపసర్గ సంజ్ఞ కపవా 
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f ct 3 
[158 ముగ ' కర్మ |పవచనీయము” అను సంజ్ఞను విధించియున్నాడు. ““జపమను (పావర్షత్ ” 

“శాకల్యన్య సంహితానును _పావర్షత్” _ మున్నగు వాక్యములలో “అను అనునది కర్మ 
[ప్రవచనీయము. 

జపము చేయటవలనను, శాకల్య సంహితను బఠించుటవలనను వర్షము కురిసినది. 
ఎపుడు వర్షము కురిసినది ? అను [ప్రశ్న కిది సమాధానము. “అనుర్లక్షణే” (1-4-88) 
అను సూ[తము, గతి సంజ్ఞకు బాధకముగ కర్మ పవచనీయమను సంజ్ఞను “అను అనుదానికి 
విధించినది. తద్యోగమున ద్వితీయ. జపము చేసినట్టు తెలిసికొని ఆ వెంటనే వర్షము కురిసి 
నట్లు తలంపబడుచున్నది. జపమునకును వర్షించుటకును సంబంధము, కారణ కార్య సంబం 
ధము. వినుట లేదా తెలిసికొనుట అను [కియవలన నది కలిగినదని “అను అను కర్మ 
పయచసియము తెలియచేయును. 

కర్మ [పవచనీయముల స్వభావము క్రియోర్డెశమున నిట్లు వివరింపబడినది_ 

శో కియాయాః ద్యోతకో నాయం సంబంధస్య న వాచరః |; 

నాపీ కియాపదా కేపీ, సంబంధ స్య తు భేదకః ॥ 

“ఇది [కియకు ద్యోతకము కాదు. సంబంధమును చెప్పదు. [కియాపదమును నిది 
ఆశ్నేపింపదు. మజేమగుననిన, సంబంధ విశేషమునకు దో్యోతక మగును” ఆని దాని యర్థము, 
క్రియాం (పో క్షవాన్' = కర్మ [పవచనీయః అని వ్యుత్పత్తి. ఇది (పకృత |కియకు ద్యోత 
కము గాదు. కడచిన [కియను (ప్రకాశింపజెసినది. విభ క్రికి పత్యయమే సంబంధమును 
చెప్పును గాన నిది సంబంధవాచకమును గాదు. “ పాదేశం విలిఖతి” అని యొక వాక్యము. 
(పాదేశమనగా జానెడు స్థలము. దానిని కొలిచి గీత గీయుచున్నాడని అర్ధము. ఇట “వి 
అనునది ఉపసర్గము. కొలుచుట అను క్రియను ఇది ఆక్నేపించును. విలిఖతి = విమాయ 
లిఖతి కర్మ |పవచనీయములు ఉపసర్గలు చేయు పనులను వేనిని చేయవు. విభ క్యర్థ మిచట 
క్రియావిశేష జన్య సంబంధము” అని | పకాశింపజేయట వాని పని. 

“అధి బహ్మద_లే పంచాలాః”* అని యొక వాక్యము. పంచాలదేశము |బహ్మద త్త 
మహారాజుది. ఆ స్వస్వామి భావమును “ఆధి” అను కర్మ (ప్రవచనీయము |పకాశింపజేయును. 
తద్యోగమున సప్తమి విహితము. 

'“అభిమన్యురర్దునత £ పతి” = అభిమన్యుడు అర్జునునకు (పతినిధి. అనగా అర్జు 
నుడు చేయు పనులను జేయుటచే నాతని అనుకరింపగలవాడని భావము. అనుకార్యానుకరణ 

భావ మిచట “(పతి' అను దానిచే (ప్రకాశింపజేయబడును. కావున నీ తీరుగ [క్రియ (ప్రకట 
ముగాలేని స్థలములందు దానిని |పకాశింపజేయట, కర్మ |పవచనీయముల కృత్యము. ॥158॥ 

అవతారిక... ఇక విచారాంతరము. 

“షష్టశేషే (2-8-50) అను సూత్రముచే కారక (ప్రాతిపదికార్థ వ్యతిరి క్రమగు 

సముద్దేశము 349 పదకాండము 

స్వస్వోమిభావము మున్నగు సంబంధ మున షష్ట విభ క్తి (ప్రత్యయము విధింపబడినది గదా | 

మరల కొన్ని సూత్రములందు, “కర్మణి శేషే” “కరణే శేషు” “అధికరణే శేష” అని, 

కర్మ, కరణము. అధికరణము, శేషములుగా వివక్షింపబడినపుడు షష్టీ విధానమున కుపపత్తి 

యేమి? కర్మ కరణాదులు వేరును సంబంధము వేరును గిదా ! కర్మత్వాదులను సంబంధ 

మా[తముగ దలంచినపుడు అవి తిరోహితములే యగును గదా! ఇది (పకృత విచార 

విషయము, 
' 

(పోకా (పతిపదం షష్టీ సమాసస్య నివృ_త్తయే i 159 

సాధనై 8 = కర్మాదికారక ముల చేత, వ్యపదిష్టే = విశేషింపబడిన, [శూయమాణ [కియ = | 

కియాపద |శవణమున్న చోటులందు, పునః = మరల, షష్టీ = షష్టీ (పత్యయము, సమా 

స్య = సమాసము యొకు, నివృ త్తయే = నివారణమునకై , (పతిపదం = (పత్యేక పదో 
వ 

న్నది. 
os Mp 

ల 
న వ జు 

రణ ముఖముగా, (పోక్తా = విధింపబడినదై , అస్తి = ఉ 

తాతృర్య విశేషాంశ ములు--- “అధిగర్థ దయేశాం కర్మణి”, “జ్ఞోజవిదర్థస్య 

కరణే, “కృతో౭ర్ల ప్రయోగే కాలేఒధికరణే” - ఇవి ద్వితియాధ్యాయ తృతీయపాదమున 

(52-51-64) సూత్రములు. వీనిలో “కర్మణి, కరణే, అధికరణ” అనునవి, శేషమును 

విశేషించును. “శేషేషష్షీ' అనగా సంబంధ రూపార్భమున షష్టి వచ్చునని యర్థము. ఏ 

సంబంధమున ? అని (పశ్నించిన, ఆ సంబంధము వెనుకటి ఆవస్థలగు కర్మత్వ కర ణత్వా 

దుల రూపమున నున్న సంబంధమున నని తెలియజేయుట కవి విశేషణములు,. 

ఇక పునర్విధాన మెందులకను _పశ్నకు సమాధానము “సమాస నిషేధ మునకు 

అని. అది నియమార్థము. ఆ నియమమునకు ఫలము అన్యనివృ త్రి. షష్టియే ఉఊండుననిన 

దాని అభావముండదని యర్థము గదా. తదభావము సమాసమున గదా యుండునది. కాగా 

సమాసము రాదని ఫలితము. 
111591 

అవతారిక. పెన చెప్పిన నియమ ఫలితమును వార్తిక కారుడు. “పతిపద 

విధానాచ షషీ న సమస్యలే” అను వార్తికముచే బోధించెను. 
© 

శ్లో॥ నిషాయాం కర్మవిషయా షష్టీ న (ప్రతిషిధ్యతే ॥ 
౧ © 

శేషలక్షణయా షష్ట్యా సమాస _స్తత నేష్యతే ॥ 160 

23 ౦ = నిష్టా (ప్రత్యాయాంతములు పరమైనపుడు, కర్మవిషయా = కర్మార్థర మగు, 

షషీ = షషీ పత్యయము, న (పతిషిధ్యతే = నిషేధింపబడదు, త్యత = అచట, శేషలక్ష 

యా వి షష, సమాసః = షష్ట్యంతముతో, సమాసము 
“షషీ శేష అని విహితమైన, షష్ట్యా, సమాసః = షష్ట్యం ; , 

© 
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తాత్పర్య విశేషాంశములు_ “మాతుః స్మృతమ్'” = “తల్లికి సంబంధించిన 
స్మృతి" అని యర్థము. కర్మ అగు మాత శేషముగ వివకింపబడుట వలన షవి. “అరీక్” 

ల అల్లో ళీ Y ళ్ లో 3 శై అ అను సోపసర్ల ధాతువునకు స్మరణ మఠము. స్మృతమ అనునది భావారమున నిషా | పత అ అ డు థి అ | | 
యాంతము. క్త, క్రవతు అను (పత్యయములకు “నిష్ట అని సంజ్ఞ. కనుక నిషా (ప్రత్య 

ఆధి WwW ల్లో ఉల డై £6 © యాంతముతో నన్వయమున్న పుడు వికి “నలోకావ్యయ నిష్థాఖలర్థతృనామ్”” (2-8-69 
సూత్రమ.చే నిషేధము [పా _ప్రేంచుచున్నది గాని, ఆ నిషేధము, “కర్తృ కర్మణోః కృతి” 
(2-8-65) అను సూత్రముచే విధింపబడిన షష్టి కే. ఆ సూ[తమున “శేషే' అను పద మను 
వర్తింపదు. ష్ట్ట్యావ న సమానః' అను నియమమాషష్టికి లేదు కాబట్టి “ధర్మాను స్మరణము, 
“అర్థాను స్మరణమ్' మున్నగు సమాసములు సాధువులే. 

“మాతుః స్మృతమ్' అను స్థలమున అధిగర్భ సూ[తముచే శేషవ్షి కాదే, కస్య 
చ వర్తమానే” (2-8-67) అని గదా అచట షష్ట ? అని |పశ్న కవకాశము కలదుగాని 
అది భాష్యమున (_పత్యాథ్యాతము. కావున నది శేషత్వ వివక్షచే వచ్చిన షష్టియే. “షష్ష్యేవ, 
న సమాసః' అను నియమమునకు విషయమే. “స్క ధాతువు సకర్మకమెనను అకర్మక 
వద్భావముచే భావార్థమున నిష్టా (ప్రత్యయము సాధువు. - 

సమాస [ప్రతిషధమున కుదాహరణాంతరములు_ “సర్పిషః జానమ్'', “మధునః 
జ్ఞానమ్” మున్నగునవి. / 

ఒక [_పశ్న__- “మధునః జ్ఞానమ్' అను వాక్యమునకు మధు సంబంధి పవృ త్తి 
అని అర్థము. ఆ సంబంధము కరణత్య పూర్వకము అని వాక్యమువలన తెలియును. “మధు 
జ్ఞానమ్ అను సమాసమయిన సంబంధ సామాన్య జ్ఞానమెకాని, మధువు (పవృ త్రిలో కరణము 
గాన నడి కరణత్వరూపమని తెలియబడదు. ఇట్టు వృ త్తి విగహములకు సమానార్ధకత్వము 

అల్ల య జ్య 9 ® లేనందుననే సమాస [పతి షేధము సిద్ధించునుగదా. అనగా సామర్థ్యమువలన సమాసము 
రాదనవచ్చును గదా. ఈ యత్న మెందులకు ? అని (పళ్న. 

సమాధానము... వాక్యమువలన నై నను, ఆ సంబంధము కరణత్వ పూర్వకమసి 
శబ్దతః తెలియబడదు. అది అర్థ పకరణాదులను బట్టి తలియవలసినదే. కావున "జ్ఞా 
ధాతువున కచట [ప్రవృత్తి అర్థమని |పకరణమువలన గృహీతమైనపుడు [పస కమగు సమా 
సమునకు [పతిషేధ మావశ్యకమని తాత్పర్యము, - 111601 

అవతారిక. “షష్టీ శేషే” (2-8-51) అను సూత్రమున మహాభాష్యమునందు 
శంకా సమాధానము లిట్టున్నవి. 

సంబంధమనునది ద్వినిష్టము గదా. దానిని తెలియజేయుటకు షష్షీ విభ కి (ప్రత్య 
చీ అ ఇ అల, 

అ వా యము [ప్రయోగింపవలతెను. అపుడు స్వామి వాచకమగు రాజ శబ్దమునవలె స్వవాచకమగు 
పురుష శబ్ధ్రమునగూడ షష్టి ఏల లేదు ? 

నముద్దేశము 351 వదకాంద లా 

ఓ ద్ద ది యజేయును గాన 
సమాధానము “ఒక షష్టియ ద్వినిష్టమగు సంబంధమును తెలి జేయు 

అటెన నిక “పురుషస్య రాజా అను (ప్రయోగమే సంభవింపదా ? ఏల సంభ 

గా ఉని. 

వింపదు ? అపుడు రాజశ బ్దము [పధమాంతమగును. 

ఒకే వసువు | పధానమును, అ|పధానమును గూడ అగుట అసంభవము గాన 

va " “ 

“రాజ్ఞః పురుషస్య” అని [పయో గించుట సంభవింపదు కదా ? అనిన విషయభేద మున్నపు 
ఎ 

© 

న న 

డదియు సంభవమే, “రాజుగారి పురుషుని ధనము ఆని చెప్పదలంచుకొనిన నా [పయోగమును 

ను 

సుస్థమే ఇది అచట [గంథము. దాని వ్యాఖ్యానరూపమె ఈ శ్లోకము. 

3 ౬ il అన్యేన వ్యపదిష్టస్య యస్యాన్యస్యోపజాయతే | 

వ్యతిరేకః స ధర్మా ద్యౌ లభకేవిషయాంతరే ॥ 161 

అన్యెన = వేరొక విశేషణముచే, వ్యపదిష్టస్య = విశేష్యముగా నిద్దశింపబడిన, య = 

దేనికి, అన్యత = ఇంకొక |పధానమునందు, వ్యతి రేకః = సంబంధము, ఉపజాం = 

ఏర్పడునో, సః = అది, విషయాంత రే= వేరు విషయమునందు, ద్వౌ, ధర్మౌడాఅ|పధానత్వు 

పధానత్యములను, లభతే = పొందును. 

తాత్పర్య వికేషాంశ ములు “రాజ్ఞః పురుషస్య కంబలఃి = అని వాక్యము, 

రాజు పురుషునకు విశేషణము. పురుమడు వి శేష్యము. ఆ పురుషునకు కంబలము విశష్యము. 

పురువుడు విశేషణము. ఇట్టు విషయభేదమునుబట్టి ఒకే వ్యక్తి విశేష్యమును విశేషణమును 

గావచ్చును. ఒక కాలమున పురుషుడు విశేష్యముగ నిర్టేశింపబడి, కాలాంతరమున, అనగా 

కంబలముతో సంబంధించినపుడు విశేషణమగుట విరుద్ధము కాదు, అని 'వ్యపదిష్టస్య అను, 

భూతకాల సిర్దేశముచే సూచింపబడినది, 
11611 

అవతారిక పై క్లోకమునకు విశేష వివరణ రూప మీ (కింది శ్లోకము. 

థో పాధాన్యం స్వగుణేలబ్ల్వా, (పధానే యాతి శేషతామ్ । 
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సహయోగే, స్వయోగేఒత ః (పధానత్వం నహీయె ॥ 

స్వగుణ = తన విశేషణమున, [పాధాన్యం = విశేష్యత్వమును, లబ్ధ్వా = పొంది, ప్రధానే = 

ఇంకొక (పధానమున స్యయోగే = తన సంబంధము కలిగినపుడు, శేషతాం = విశేషణత్వ 

| 
aed x అ లె, 

మును, యాతి = పొందును, సహయోగే, ఇవ = సహార్థక శబ్దముతో సంబంధమునండ్ 

అతః = అందువలన, _|పధానత్యం = పాధాన్యము, స్వస్య = తనకు, నా = 

నివ ర్తింపదు. 

తాత్పర్య విశీషాంశములు--- రాజు విశేషణమైనపుడు పురుషునకు |పాధాన్యము, 

ముందే లభించియున్నది. పురుషుడు కంబలమునకు విశేషణమైనపుడు, తాను అ|పధానమైనను 
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జునుబట్టి న పాధాన్యము తనకు తొలగదు. గుణపధాన భావము, ఏక[త, విరుద్ధ ముగాని 

విషయములు వేరయినపుడు విరుద్దము గాదు, 

“పుతేణ సహ ఆగతః దేవదత్తః' డేనడత్తుడు పుతునితోగలసి వచ్చినాడు, 
వచ్చుట అను [క్రియలో తండి పధానుదు. పు[తుడు అృపధానము. కనుక నచట “నహ 
యు క్తే౭ పధానే” (2-8-19) అను సూత్రముచే తృతీయా విభక్తి ప్రత్యయము వచ్చినది. 
దేవదత్తునియొక్క_ పుతుడు అనునపుడు, పుతుడు “రాజ్ఞః పురుషః” అనుచో పురుమనివలె 
విశేష్యమే. ప్రధాన భూతుడే. కాని రాకలో, 'తండితోగూడి' అనుటవలన నాతనికి ఆ|పా 
ధాన్యము. ఆ విధముగనే “రాజ్ఞః పురుషస్య కంబలః” అనుచోట పురుషుడు రాజునకు విశేష 
మును, కంబలమునకు విశేషణమును నగుట విషయభేదముచేత నుపపన్న మే. 11621 

ప్రథమావిభ_క్తి విచారము 

“ప్రాతిపదికార్థ, లింగ, పరిమాణ, వచనమా (తే |[పథమా”” (2-8-46). 

“సంబోధనేచ'” (2-8-47) అను రెండు సూ తములు [ప్రథమా విధాయకములు. 
అందు సంబోధనమన నేమియో 168వ కారికచే విచారింపబడినది. (పాతిపదికార్ర సూత 
విచారమును భ ర్హృహరి చేయలేదు. “ 

వ్యాఖ్యాతయగు హేలారాజు మహా భాష్యానుసారముగ నా సూ[తమును సమ[గ 
ముగ విచారించెను. ఆ విచార మిందు పొందుపరుపబడుచున్న ది. 

[పాతిపదికము నుచ్చరించిన తోడనే మన మనమున నొక అరము నియతముగ 
@ 

నుపస్థితమగును. అదియే (పాతిపదికార్థము. ఆయా శబ్దముల పవృ క్రి నిమి త్రమును, దాని 
కాశయమైనదియు (పొతిపదికార్థముగా [గహింపబడుచుండును. 

[ప్రథమ పాతిపదికార్థమును మాత్రము బోధించును. కర్మాదులు ద్వితీయాది 
విభర్తులచే టోధింపబడును. “ఉచ్రైఃి, 'నీచై ౪ మున్నగు నవ్యయములు లింగరహితములు, 
అచట [పథమ (పాతిపదికార్థ బోధక ము. [ప్రథమా (ప్రత్యయ మచట లోపించినది. వినబడు 
చున్న విసర్గము [పాతిపదికావయవమే. కృష్ణః॥ (శ్రీః॥ జ్ఞానమ్॥ ఇవి నియతలింగములు. లింగ 
మచట (పాతిపదికార్థమున చేరినదే. అధికము గాదు. కాగా (పాతిప దికార్థముననే పథమ. 

తట శబ్దమునకు మూడు లింగములు నుండును. అందు (పాతిపదికార్థ మే కాక 
లింగమును అధికముగా నున్నది. కావున నట లింగమా త్రాధిక్యమున పథమ. 

[దోణః॥ థారీ॥ ఆఢకమ్॥ వీనిలో పరిమాణము పాతిపదికారముకంచె నధికము. కావున పరిమాణ మా|త్రాధిక్యమున [పథమకవి యదాహరణములు. 
ఏకః॥ ద్వౌ! బహవః॥- ఇట వచనాధిక్యమున పథమ. వచనమనగా సంఖ్య. 

అది ఏక, ద్వి, బహు- అను |ప్రాతిపదికల అర్థమే అగుటచే, [ప్రథమా (పత్యయములు. 

సముదేశము 353 పదకొండము 
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చ అష అ (6 

ఉకారములు. అనగా వాని అరము | పాతిపదికముచెతనే చెప్పబడినది. ఉకార్థా నామ 

యాగ” సము. చేని అరము శబాంతరములచే, చెప్పబడునో వానికిక (ప్రయోగ 
[ప్రచూగః*” అని న్యాయము. వేని అర్థము శబ్దాంతరములచె, చెప్ప 

ముండదు అని ఆ న్యాయమున కర్ణము గదా. ఇది పథ మావిధాయక సూత (ప్రమేయము. 

కొంద రీ సూతమును మార్చి '“అభిహితే ప్రథమా” అని పఠింతురు కారకము 

అభిహితము అయినపుడు (పథమ వచ్చునని అర్థము. 

“కర్త కరణము మున్నగునవి, తిజ్, కృత్, తద్ధిత [పత్యయములచెతను, సమా 

సము చేతను చెప్పబడినపుడు' ఆని భావము. 

(1) పచ్యతే ఓదనః = అన్నము వండబడుచున్న ది. 

మాంసపచనః వహ్నిః = మాంసమును వండు సాధనము ఆగ్ని. 
(2) 
(8) గోఘ్నః అతిథిః = గోవును చంపుట కుద్దేశ్యభూతుడు (చుట్టము). 

( భః = దీనినుండి జారుదురు గాన నీ స్తంభము |పస్క్యం 
4, పస్కందనః స్తం 

దనము. 

(క) _ప్రాసాదో రాజభవనమ్ = దీనియందు కూరుచుందురుగి న నిది (పాసాదము, 

(6) పచతి దేవద త్తః డా దేవదత్తుడు వండుచున్నాడు. 

ఈ ,పయోగములందు, యథా; కమముగ కర్మ, కరణము. సం|పదానము, అవా 

దానము, అధికరణము, కర - అను నాజు కారకనులును తిజ్ కృ'త్పత్యయములచే చెప్ప 

బడినవి గాన నట [ప్రథమా [ప్రత్యయము వచ్చినది. 

ఇట్టే, “కృతః కటః'' = చాప అల్లబడినది. కృ(త్పత్యయ మిట కర్మను చెప్పి 

నది జొవగవః = ఉపగు అకు నాయన ప్వుతుడు. 

ఇట తదిత (ప్రత్యయము సంబంధమున చెప్పినది. కావున పథమ. “చితగుః * 

° 
అల్లో వ్ 

= చిత కరములయిన గోవులు కలవాడు. సమాస మిట సంబంధమును వచించినది. 

ల 

౮ జ ఆ Ww AMAL 

రాజ్ఞః పురుషః = షష్టి, సంబంధమును బోధించినది గాన నిక పురుష పదమున 

[పథమయే వచ్చినది. 

మహాభాష్యమున నీ సందర్భమున ని [పశ్నో త్తరములు గలవు. 

“అభిహిత లక్షణాయా మనభిహితే [పథమావిధిః”” అని వార్తికము. కరాంది 

పథమ వచ్చునని యర్థమయిన, ఏ కారకమును అభి 
కారకము లభిహితములయినపుడు 

అపుడచట అపూర్వముగ [పథ మను 
ప్ర స 5 1పథమ ।పా పింపకపోవును. హితము కాని స్థలమున (ప వూపు 

విదింపవలసి యుండును. 

“పృషః' “పర్వ కం” అనుచో తిజాచు లేవియు రేవుగాన అఖిధానమునకు (పసం 

గమే లేదుగదా యని పశ్న. దీనికి పరిహార మిట్టు కలదు. 

[23] 
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భవ స్తీ అనునది లట్టను లకారమునకు పూర్వాచార్యుల సంజ్ఞ, అది పరముగాగల 

అ_సీః = ఆసభువి అను ధాతువు, | పథమ పురుష పత్యయాంతము. వాక్యమునందు [పయో 

గింపబడ కున్నను. అస్తి = అధ్యాహృత మగును. అని అర్థము. కియాసంబంధ ములెని ఏ 

పదార్థమును వ్యవహారయోగ్యము గాదు గాన నంతటను అస్తి [కియ సన్నిహితమయియే 

యుండును. “వృక్షః' అనిన వెంటనే “అస్తి అనునది గూడ ఉన్నట్లే భావింపబడును. 
భావించుట ఏల “ఆస్తి అను శబ్బమునకే ఆధ్యాహారము. అందున్న తి జ్బృత్యయముచే కర్త 

చెప్పబడినద్ గాన [పథమ సిద్దమే యగును, 
© 

ఒక పదమును ప్రయోగించుచున్నారనిన దాని అర్థము నిశ్చితమై యుండవలెను, 
ఏ పదార్థమును సత్త అనునది లేకుండ నుండదు. 

'“నసర్తాం పదార్థో వ్యభిచరతి'' = సత్త లేని పదార్థమున కునికి లేదు. కనుక 

“వృషణ అనిన “అస్తి అని కూడ చెప్పిన క్రై. ““పవృత్తి హెతుం సర్వేషాం శబ్దానా మౌప 

చారికీమ్ | ఏతాం సతాం పదార్థ హిన కశ్నిదతివ ర్త తే” అని సంబంధ సముద్దశమున చెప్ప 

బడిన దిట స్మరింపదగును. 

ర సందర్భమున వేరొక వాక్యము = వా ర్రికము, “అభిహితా నభిహితే పథమా 

భావః” అనునది. “పాసాదె ఆస్తే “శయనే ఆస్తే”, అను వాక్యములలో పాసాదశయన 

శబ్బ్దములకు (పథమ [పొ ప్రించుచున్న ది. ఆది వారణీయము. పాసాదశ'బ్దము అధికరణ 

'ఘజాంతము. “(పసీదన్తి అస్యామ్. శయన శబ్దము అధికరణ “ల్యు' డంతము. “శేరతే 

అస్యామ్', అధికరణము “కృత్పిత్యయములచే అభిహితము. అయినను 'ఆసే' అనుచోట 

తి జృత్యయముచె అఖభిహితము కాలేదు. కావున నది అధిహితా నభిహితము. అభిపితము 

కూడ నగుటచే ప్రథమకు ప్రాప్తి కలదని ఆశ్నేపతాత్సర్యము. 

రిహరించుటకు, “తిజ్బమానాధిక రణే (ప్రథమా! అని సూ[త ప 

న్యాసము మార్పబడును. అపుడు “ పాసాదే! '“శయనె' అనునవి తిజ్ సమానాధిక రణములు 

కొవు గాన దోషము పాప్తింపదు. తిజ్ (ప్రత్యయము కర్రను బోధించును. కావున కర 

తజ్బమానాధిక రణమగును గాని అధికరణము కాదని సమాధాన భావము. ఈ సందర్భము 

ననే వెతొక ఆేప వార్తికము “శతృశానచోశ్చ నిమి త భావాత్ తీజో భావ సయోరప 

ఆనునది. 

“దేవద lex ౩ పచతి” అను ప్రయోగము ఈ సూత న్యాస పక్షమున లభింపదు. 
ఏలయన, వాక్యమున కన్వాఖ్యానమని యొక పక్షమును, పదములకు (పత్యేకముగ అన్వా 

థ్యానమని వేతొక పక్షమును శబ్ద శాస్త్రమున గలవు. అందు మొదటి పక్షమున ఆ వాక్య 
మిట్టు విభజించి సంస్టారింపబడును. దేవదత్త + పచ్ + ల్ అను స్థితిలో లకార సానమున 
తిజ్ [ప్రత్యయ ముత్పన్నము కాక పూర్వము దేవదత్తునక తిజ్ [ప్రత్యయ సామానాధికర 

వ 
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ణ్యము లేదు గదా. కాగా, “లఓః శతృళశాన చావ |పథహా సమానాధికర ణీ” (8-2-124) 

అను సూ తముచే తి జృత్యయమున క్రపవాదములయిన శతృశానచ్ [పత్యయములు 

పాప్తించుచున్నవి. లిజ్ సామానాధికరణ్యము లేనందున (పథమ యుండదు. ద్వితీయాది 

(ప్రత్యయము లన్నియు నుండును. కావున ఆ న్యాసమున నీ దోషముండుటచ, ““ప్రాతిపది 

కార్థ లింగ పరిమాణ వచన మాతే ప్రథమా” అను పాణిని న్యాసమె సుస్థము. 

అట విచారాంతరమును నిట్టు గలదు. ఆ సూూతమున ప్రాతిపదిక అను పదము 

లేకున్న నేమి ? “ఆర్థలింగ పరిమాణ వచన మాతే పథమా” అని సూత్రము చాలదా? 

సాది [పత్యయములు (పాతి పదికమునకు పరముగనే వచ్చును. “స్వాజసమౌట్ ' ఇత్యాది 

శాస్త్రముచే విధింపబడిన |పత్యయములకు, ఈ |ప్రక రణము, “ఆర్థమునందే' “లింగమునందే 

అని ఈ తీరున నియమమును బోధించును. అను డర్భమనగా (పాతిపదికార్థ మె గాని వేటే 

మగును? అని శంక. కావున ఆర్థపదము చాలును “|వాతిపదిక' అను దానితో పని లేదు 

అని భావము, 

సమాధానమేమన_ ఎకత్వాది సంఖ్యలు లేని “ఉచ్చైః' 'నిచై 8 మున్నగు 

అవ్యయముల అర్థమునను (పథమ సిద్ధించుటకు | పాతిపదిక పద మావశ్యక మని. అచట 

(పథమ లేకున్న నేమి? అందురేమో. అది లేకున్న సుబంతత్వము లేమ అది లేనిచో 

పదత్వము లేదు. పదము కానిది |పయోగార్డము కాదు. విశేష వివరణమునకు మహాభాష్య 

మును చూదునది. 

లింగ పద (గహణమునకు (వయోజన విచారము 

[దవ్యవాచక పాతిపదికములకు లింగముగూడ (పాతిపదికార్థ మె కదా: ఇక 

లింగ [గహణమునకు [పయోజనమెమి ? " అని శంక. 

న్రీ॥ పుమాన్॥ నపుంసకమ్॥ - అను శోబ్బ్దములందు గూడ (పథమ సిద్ధించుటకు 

లింగ పద మావశ్యకము. అచట జాతి దవ్యములను పాతి పదికార్థము కంటె నధికముగ 

లింగ ముండుటవలన పాతిపదికార్థ మా[తమున విధింపబడిన (పథమ సిద్ధింపక పోవును 

అని సమాధానము, 

G 

మరల శంక. ఆ శబ్దములందు లింగముగూడ నియతోపస్థితి విషయమే కదా ! 

లింగము లేకుండగ త్రీ" పుమాన్ ॥ నపుంసకమ్॥ అను శబ్దములు లేవు గదా : కావున 

(పాతిపదికార్థముననే పథమ సిద్ధించునే 2 డ్ 

సమాధానము. సత్యమే. అనియత లింగములై న 'కుమారీి, “తటకి, “కుణ్ణమ్' 

మున్నగునవి లింగ |1గహణ [పయోజనములు. అవి సర్వలింగము లగుటచే ఏ ఒక లింగమున 

కును [పాతిపదికము వలన నియతమగు నుపస్థితి కలుగదు గదా: 



పాక్యపదీయము ఏేవ్గ్ర సాధన 

పరిమాణ (గ్రహణ సార్థక్య విచారము 

పస్థః = కుంచము, కారీ జా పుట్టి, ఆఢకః = తూము; ఇవి పరిచ్చేదకములు = 

కొలత పాతలు. ఆ కొలతగల వస్తువులతో అభేదముగ దీనికి వ్యవహార మగపడుచున ది 

“పస్థః వహిళి == కుంచకు ధాన్సము. ఆ వడ్డ పరిమాణము కంచమన 1. 5 ద ంచమనుట, (పస్థ పరమున 

ఇ (వథమా విభక్తి ప్రత్యయమునకు పరిమాణము అర్థము. దానితో కొలువబడునది 
(అహి. పరిమాణమునకును హరన మానమేయ భావ వము (= పరిచ్చేద్య పరిచ్చెదక 

. 
భావము) సంబంధము. |పసమను జంక్ బంధము. (పస్థమను పరిమాణముతో కొలచిన ధాన్యమని ఆ వాక్యమున కర్థము. 

LU కావు. కాని లోకమున అభేవమును వాని కారోపించి 

వ్యవహారము నడచుచున్నది. ఆ విషయమును వ్యక్తము చేయుటకు, పరిమాణ రూపార్థమున 

(పథమ తముచె విధింపబడినది 

ల్ని 

2 1పథమా విధానము లెనిచో *ీ,పాసఫికో 0) బై os విధానము లఅసిచొ పాస్థికి ఎహిః అసి తద్ధితాంత పదముతో 

అని వాక్యము మా|త మో ఉండ 

ఈ విషయవ వ్ర సమ 3 3 * విషయము రాబోవు వృత్తి సముద్దేశమున 84 85 కారికలచె వివరింపబడినది 

మానమేయాది సంబంధవిశే షేం౭ గీకృతే తదా 

(పస్థాదీనామసా ధుత్వం తద్ధితేన వివా భవేత్ | 

తద్ధితో యోగభేదేన వాక్యం వా స్యాద్విభాషితమ్ 
పరిమాణాధికే తత పథమా శిష్యతే పునః ॥ 

ఆర్థము_ (పస్థము మునకును (వీహికిని మాన మేయ భావమను సంబంధము నంగిక 

రించినపుడు తద్దిత (ప్రత్యయ యములెేని “దపస్థో | వీహీఃి' ఇతా రది పయోగిములసాధువులు 

కావలసి వచ్చును. అందువలన ““తదస్య పరిమాణమ్'' (6-1- =) ఆని నూ[త్రయును వేరు 

చేసి “శి గాది పత్యయములశు, మహావిభాషచేత వాక్య] మునకు సాధుత్వమును 

బోధింపవలెను. దానివలన, “పాస్థికః (వీహిః'' అనియు, క స్థా వ పరిమాణమస్య పీ స్య 
అః అ ఠి it ఇ శ 

వాక్య పయోగమును సిద్ధించును. టవస్థో వీహిళి' అనునదియు సాధువగును. 

అంచులకై పరిమాణమున [ప్రథమా విధానము. 

వచన పదకృత్య విచారము 

సూూతమున వచన శబ్రమునకు సంఖ్య అర్థము, అది పూర్వాచార్య వ్యవహార 

సిద్ధవ . ఏకః, ద్వౌ, బహవః - అను పదములందు. సంఖ్యను (పకృతియే చెప్పినను, విభక్తి 

దంచు ట వచన పదకృత్యము. రశ 

మా అ MW. కవదా SU ి ల ళ్ త పదమున ధారణ మర్థము. అందువలన కర్మ క రణాద్యర్థములు (పొతి 

” లా ౮ ) లీ 7 అ ra 

పదికారము కంటె సధికముగ నున్నపుడు ఆయా విథధక్తులే పవ్వర్తించును గాసి (అథిబు 

మహాభాష్యమున మా 

[పథమ (పాపి పించిన, సంబ్ బోనవ wr 

ముచే మరల [ప్రథమా విధానము రమ 

దోషము లేదని భావము. 

దము (పతా రఖ్యాతము. ఆతిరిక్తార్థ ము లున్న పుడు గూడ 

మున “సంటోదధనేచి” (2-8-47) అను సూత 

గును గదా! కావున మాత పదము లేకున్నను 
|. ex 

oR ft ek ష్ 

a 

అది “మా[తచ్' అను 'పత్యయము కాదు. “మాతా అను “టా బంతము, 

మా|త' అనగా సంఖ్య. సంఖ్యా రూపార్థమున (ప్రథమా విధానమున కా పదము సమాహార 

bee నిర్దేశింపబడినది' ఆని కొంద “రందురు గాని ఆ [ప్రయో జనము “వచని శబ్దము 

చేతనే సిద్ధించును. అట్టు కానిచో వచనపదమో మాతపదమో వదియో యొకటి అందు అనా 

వశ్యక మగును. 'అన్యతరత్ శకం సమకర్తుమ్ అని భాష్యము 

“పరిమాణ వచని . అనునది జకటే పదము. వచన పదమువలన సకల పరిమాణ 

వచనములకును |గహణము సిద్దించును. “నిలువు అను నర్ధముగల పురుష” అను శబ్దము 

అభ 
ల ( 

పదమునకు (పథమాసిద్ధి [ప్రయోజనమని కొందణసిరి గాని, మా[తపదమవభారణార్థ క 

మను£టయే యు క్రమని భాష్యమతము. 

“వీరః పురుషః'” = “వీరుడగు పురుషుడు". ఇచట పథమ (పా ప్తింపదని ఆశే 

పము. వఏలయన-_ విశేషణ విశేష్య కావ మధికముగా నున్నదిగదా అని భావము. “పద 

సామానాది కరణ్య ఉపసంఖ్యా నమధికత్యాత్ '' అని ఆశేప వార్తికము. “నవా వాక్యార్థ 

త్వాత్ * అని సమాధాన వార్సికము. “విశేషణ విశేష్య పదములకు పరస్పరాన్యయమునకు 

పూర్ణమే (పాతిపదికార్థ మా|తమున [ప్రథమ పవ ర్తి రించును. పరస్పరాన్వయము కలిగిన 

తరువాత తెలియవచ్చు విశేషణ విశేష భావమను నధికాంశము వాక క్యార్ధము గాని పదార్థ ము 

గాదు అని సమాధాన తాత్పర్యము. 

“శ్చుర్తః పటఃి అనుచో శుక శబ్దము గుణివాచకి ము. (పాతిపదికార్థమున నే పథమ. 

““వింశతిః గావః” = ఇరువది గోవులు. “ఇరువది” సంఖ్యయ హాచకము. [పాతిపదికార్థము 

ననే పథమ. 

ఇట్టు యథాన్యాసమువలననే అనగా “ పాతిపదికార్థ లింగ పరిమాణ వచనమా తే 

[పథమా”' అను పాణిన్యాచార్యుని సూ|తమువలననే సకలేష్టసిద్ధి కలుగుచున్నదిగాన 

ఆ సూత్రము అవిఛాల్యమని హేలారాజు నిర్ధార ణము. 



వాక్యపదీయము 358 సాధన 

ity 7 9) 
[ 163 అవతారిక “సంబోధ నేచ (2-8-47) అను సూూతము సంబోధన మను 

నర్ధమున [ప్రథమా విభక్తిని విదించినది. ఆ సంబోధన మన నేమి 7 
వాక్యార్థమా ? అని విచారింపబడుచున్నది. 

అది పదార్థమా లేక్ష 

శ్లొ॥ సిద్ధస్యాభి ముఖీభావమాత్రం సంజోధనం విదుః | 
(పొప్తాభిముఖ్యో హ్ అర్జాత్మా [కియాసు వినియుజ్యతే [| 163 

సంబోధనమ్ = సంబోధనమను పదార్థమును, సిద్ధస్య = సంబోధ్య రూపముతో పూర్వ 
సిద్ధమైన వ్యక్తియొక్క, అభిముఖీ భావమ్శాతం, విదుః = అభిముఖుని జేసి కొనుటనుగా, 
తెలిసికొనుచున్నారు, (పాప్తాభిముఖ్యః = పొందబడిన ఆభిముఖ్యము కలవాడై, అర్ధాత్మా = 

శ దా అర ఖో 
® క 

అర్థమ.తో నిండిన స్వరూపము గలవాడగుచు, [కియాను వినియజ్యతే హి = చేయవలసిన 
పనులందు, [ పేరింపబడును గదా! 

సంబోధనమనగా సమ్యక్ బోధనము. గట్టిగా పిలచి తన వైపు తిప్పుకొని, 
తాను చెప్పు దానిని ఆ వ్యక్తి తెలిసికొని [పవ _ర్రించనట్టు చేయుట సంబోధ్యునక తన 
రూపము పూర్వసిద్ధమై యుండవలెను. రాజన్ | యుధ్యన్య' అని రాజుగా నంతకు పూర్వము 
సిద్ధమయిన వానికే యుద్ధము చేయుము అని చెప్పుట. ఇంకను నాతనికి పటాభిషేకము 
లేనందున రాజు కానివాడైన, అపుడు సంబోధన విభక్తి | ప మోగింపబడదు. అపుడు “రాజా 
భవ యుధ్యస్వ'*” అనియే వాక్య సంనివేశముండును. 

శ్శ 

_ ఈ సంబోధనము, కర్మ, కరణము మున్నగు వానివంటి కారకము గాదు. అవి 
సాక్షాత్తుగా [కియాజనకములు. సంబోధ్యుడగు వ్యక్రి ఆజ్ఞాపింపబడి, అభిముఖు డె కార్యము 
నందు _పవర్తించును గాన ఆతనికి పరంపరగ క్రియాజనకత్యముగాని సాక్షాతా)_ 
లేదు, 'అర్థాత్మ' అనగా (ప్రయోక్త యొక్క ఆదేశము 
వాడని యర్థము. అపుడే కదా పవృ త్తి 

గార క త్యము 

నకు ఆర్థ మును బాగుగ [గ్రహించిన 

11681 

అవతారర___ సంబోధనమునకు పదార్థత్వమును సాపిం 
థి 

నశ ఆర్య జ చుచున్నాడు. 

శో సంబోధనం న వాక్యార్థ ఇతి వృధేభ్య ఆగమ; । 

సంబోధనం = సంబోధనము, వాక్యార్థ 8 న 
థ 

న ఇతి = వాక్యార్గము కాదని, వుదేభంః = పెద 
నుండి, ఆగమః = వచ్చిన సం|పదాయము, “ అధి ల. 

తాత్సర్భ బిశేషౌంళములు... ఆగమ మనగా నిశ్నయ జ్ఞానమును గలుగజేయ 
పమాణము. సంబోధన పదమునకును [కియాకాంక్ష కలదనుక్తొనుడ్త అయినను, ఇతర 
పదముల అపేక్ష లేకయే దాని సంబోధ్య స్వరూపము తలియవచ్చును. కావున నది పదారమే 
గాని వాక్యార్థము గాదు. కర్మ కరణాదులును పదముల అరమ లేగాని వాక్యార్ల ములు కావు [కియా పేక్ష ఉండ వచ్చును. అంతమా[తమున వాక్యార్లమన బనిలేదు. హేవ క్ష ఓ వృక్షమా; అనిన నట్ల ఒక ప్రద్లమే వాక కమ్ము, అప్పుడు సంబోధనము ాక్యార్థమననచ్యును క్యార్థ ఎయ్య్బును, 

నముదేశథము 359 పదకిండము 
లు 

165 ] 
(పకృత విషయ నిగిమనము కించ చేయబడుచున్నది. 

. | రిక ం సమపోద్తుతాః 1 ఓం ఉద్రేశేన విభ క్త్యర్థాః వాక్యార్థాత్ ధ్ధలి 

ఖా 

"జీ 

న్ వ వభకు ల అరములు, వాక్నొారాత వా అఖండ 
ద్దేశేన = సంగహరూప ముగ, విభ క్త్ధా = విభకు ల అర్థములు, _ వాకా 

ర్రమునుండి, సమహోద్ధ్యతాః = విభజింపబడినవి. 
థి 

గూడి ౮ 

రర 

తాత్సర్భ బికేషాంళ ములు ఉద్దేశమనగా సంకేప వచనము. దాని మూలముగ 
. 2 ళీ గళ యా[యయును గు 

విభకుల అర్థ ములగు, కర్త, కర్మ మున్నగునవి, పారమార్థిక మును, ఎకరూపడు క్ 

ల్ 

ఇ 

వాక్యార్గ్ల మునుండి వేరుచేసి బోధింపబడుచుండును. వాక్థమఖం డము. దానినుం దము 

థె 
రచ 

అపోద్ధృతములు గదా, అక్ష అఖండ వాక్యార్థమునుండి పదార్థముల కవోద్దారము దార్థ న 

ల చ “sos ఇల "4 1 క అడి లె | 

నుండి విభ క్యర్థములకును ఉద్దారము. వాక్యార్థ మ సత్యము. పదార్థములు ల్పితముల ఆ 

సిద్ధాంతము. 

ఈ కారికార్ధ భాగమునకు సమన్యయాంతరమును నిట్లు చేయుదురు. ఎట్టనగా - 

ఉద్దేశేన = వాక్యార్థావయవముతొ గూడిన, వాక్యార్థాత్ = వార్యార్థిక డేశమగు పదార్థము 

నుండి, విభ క్త్యర్థాః = విభక్తుల అర్థములు సమపోద్ధ్యృతాః = తీయబడినవి అనియు నన్వ 

తురు 
nl64&n 

యింతురు. 

‘ES 

న్ 

ర 

అవతారిక. (పాతిపదికల కర్గములు [దవ్యము జాతి మున్నగునవి. విభక్తుల 

కర్థములు కారకములు. పృక్షః, వృక్షం, వృ క్నేణ, వృషాయ - ఈ పదములలో |పకృతుల 

కర్ణము వృక్ష ముకటియే కారకములు మా|తయు వేరువేరు. దానివలన మనకు తెలియున 

® 
లో జ నట జ” a 

ఆ చది క 

దేమన, (పత్యయార్థము, (పకృత్యర్థము కంటె వేరయిన కారక 4 క్రీరూపముయి? రం 

దనియు అది ఆపలపనసీయము కాదసియు. కో దృష్టోహ్య వ్యతి క్రేప్పి వ్యతి లక న్యయ౭. 

సతి” ॥ అని ఈ సాధన సముద్దేశముననే 49 వ కారికలో ఈ విషయము నాధింపబడి 

యున్నది. అది గమనింపదగినది. అందు కాశ్రియమగు లింగముగూడ కలదని ఈ కారికలో 

చెప్పబడుచున్నది, 

శో॥ విభ కంరే౬ఒవ్యయీ భావ వచనాదవ సీయతామ్ । 

క నో ద క్ విభ కఠరః సోఒవ్యయేనాభిధీయతే il 165 
ఆన్య్య (దవ్యాల అఖ డ్డ 

విభ క్ష్యర్గః = విభకుల అర్థము, దవ్యాత్ = దవ్యముకంచె, అన్యః = వేరయినది, సః = 

ధల ఒం 
5 2 ur 

ఆది, ఆవ్యయేన = అవ్యయము చేత , అభిధీయతె = చెప్పబడుచున్నది, ఇతి = అని, విభ క్ర 

రే వ్యయీభావ వచనాత్ = విభ క్రి అర్థమునందు అవ్యయీభావ విధానమువలన, ఆవసీయ 
థి 

తామ్ = నిశ్చయింపనగును. 

తాత్మ్రర్యం బీశేషాంళములు. “ఆవ్యయం విభక్తి సమీప 4.౬... వచ నేమి” 

(2-1-6) అను సూతము విభ క్రషర్థమును బోధించు అవ్యయమునకు సమర్థముతో సమాస 
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మును విధించుచున్నది అది అవ్యయీభావ సమాసము. సమర్థ మనగా ఏకార్థిభావమను సామ 
మున క్మాళయమైనది. “వ్య పేక్షు అను సామర్థ్యముగలది అనినను అనవచ్చును. 'అధిస్రి' = 
'సప్రీయందు? అని యర్థము ఇచట సప్తమీ విభ క్యర్థమును “ఆధి” అను నవ్యయము చెప్పును. 
విభ క్ష్యర్థము [దవ్యయే అయిన, అది ప్రాతిపడికము చేతనే చెప్పబడునుగాన ఇక అవ్యయము 
నకు ప్రయోగ ప్రసంగమే కలుగదుగాన సమాస విధానమే పొసగదు. కావున |పకృత్యర్థము 
వేరు ప్రత్యయార్థము వేరు అని పూర్వము అన్వయ ముఖమునను, వ్యతిరేక ముఖమునను 
సాధించిన విషయమున కీ సమాస విధానము ఉపోద్భలకము. అన్వయ వ్యతిరేకములు వెనుక 
వివరింపబడినవి. 

ఇట నొక ఆక్షేపము--- ప్రాతిపదికల కర్థము, జాతి, ఒకటియే అని ఒక 
పక్షము. జాతి ద్రవ్యములు రెండును నని వేరొకి పక్షము జాతి దవ్య, లింగములు 
మూడును (పాతిపదికార్థములని మూడవ పక్షము. ఆ మూటితోబాటు సంఖ్యయు ప్రాతిపది 
కారము. కావున చతుష్క_ము (పాతిపదికార్థమనియ, జాతి [ద్రవ్యలింగ సంఖ్యా కారకములు 
అయిదును [పాతిపదికార్థ ములను నెదవ పక్షమును శాస్త్రమునందున్న వి, 

అందు, పంచక పక్షమున, వాని మొత్తమును ప్రాతిపదికము బోధించినను విశేష 
మును తెలియచేయుటకు విభక్తుల |పయోగిము ద్యోతకముగా నావశ్యకనుగుచున్న ప్రే అవ్య 
యమునకు |పయోగ ము=ండవచ్చును గదా : దో్యోతకము లనేకము లుండరాదను నియమము 
లేదే? ఆ పక్షమున ఆవ్యయమునకు సమాస విధానము పై విషయమునకు ప్రోద్బలకమగు 
లింగ మెట్టగును ? 

సమాధానము సత్యమే. “స్వార్థ [దవ్య లింగములు మూడు మా[తమేె (పాతి 
పదిక కర్ణములు కారకము విభ కర్ణమే' అను పక్షముననే ఇది లింగమగునని తాత్పర్యము. 
కారకము గూడ (పాతిపదకార్థమే అను పక్షముననె నను నియతమగు కారక శ కిని తెలియ 
జేయునది విభ క్తి పత్యయమే అనియు నభిపాయము, 1165॥ 

అవతారిక “దవ్యమే కారకము” అకుటకు లింగము లగుపడుచుండ, అదిగాక 
వేజొకటి, శకి అనునది విభక్త్యర్థమనుట కుపపత్తి ఏమి? ఆ లింగము లేమన _ “సమాన 
కర్తృకయోః పూర్వకాలే” (8-4-21) అను సూత్రమును, ““హరతేః దృతినాధయోః 
పళశౌ' (8.2.25) అను సూత్రమును జూడుడు. 

ఏక క ర్భకము అయిన కియలలో పూర్వకాల 'కియావాచి అగు ధాతువునకు 
క్యా అను [పత్యయము వచ్చునని మొదటి సూ తమున కర్థము. కర అను కారకము 
[దవ్యమయిన నది రెండు [కియలకును నొక్కుటియ యగుట సంభవము. అటుకాక “శకి” 

ఇ చ 

? గ్య 
కారక మైన, |కియలనుబట్టి శక్తులు భేదించును గాన నీక క ర్రృకత్యము ఘటింపదు. కావృన (దవ్యమే కారకమని తెలియవచ్చుచున్నది. 

నుల. స్రష్ట " 
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ఇక రెండవ సూ త్రమున, పశువు కర్ర అగువపుడు, నాధ శబ ముపపదముగ 

3 

నుండ “హృ ధాతువునకు “ఇన్” అను [ప్రత్యయము వచ్చునని చెప్పబడినది. “నాధ హరికి 

ఉదాహరణము. నాధ మనగా ముగు దాడు. దాని నీడ్చుకొని పోవు పశువని యర్థము. పశువు, 

శక్తి కాదే? అను శంకకు సమాధానము. 

శో (దవ్యంతు యద్యథాభూతం తదత్యం తంతథా భవేత్ | 

[కియా భేదేఒపి తస్యాసౌా (_ద్రవ్యాత్మా నావకాయతే ॥ 166 

దవ్యంతు = దవ్యమనునడి, యత్ = ఏడి, యథాభూతం ౫ ఎట్టుండెనో, తత్, అత్యంతం 

= అది సర్వవిధముల, తథా భవేత్ = అర్హా ఉండును, |(కియాఖిదే పి = |, కియలకు భేద & 0 

మున్నను, తస్య = ఆ దవ్యమునకు, అసౌ = ఈ, [దవ్యాత్మా = [దవ 

హీయతే = తొలగదు. 

తాత్త్రర్య ఎ శేవాంబ యులు శక్తియే కారకమని ఏల చెప్పవలెననిన, వృక్షము, 

శో జో య ఇ గళ అదో గ అలో అల స 

వృక్షమును, వృక్షముచేత, వృక్షముకొజకు - అని ఈ విధముగ నగపడుచున్న సాధన 
షె ణి Wud 

భేదమునకు కారణమును జెప్పవలెను గనుక. (ద్రవ్యము సాధనమైన, ఆది ఏకరూపము ఏ 

అవస్థలో నైనను మారనిదిగాన అట్టి భేదము కుదరదు. శక్తులు భిన్న భిన్న ములు కావచ్చును. 

| దవ్యమునశకై నను, క్రియల భేదమును బట్టి భేదమును చెప్పవచ్చును గదా! 

అనుటయు అసంగతము. |కియ లనేకములు కావచ్చును. ద్రవ్యము మా(త్రము ఒక్కటియే. 

అది |ధువము. సంబంధి భేదించినంత మాత్రమున, వస్తువునకు మార్పు రాదు. అందువలన 

శ క్రియే కారకమని యంగీకరింపక తప్పదని భావము. 11661 

Ed 

అధనతారిక... శ కియ కారకము సిద్ధాన్తమున క్రీ కారి UK ౭39 > tA ౭న ట్ర 

శో తస్మాత్ యత్ కరణం (దవ్యం తత్కర్మ న పునర్భవేత్ । 

" సర్వస్య చాన్యథాభావ_ స్తస్య (ద్రవ్యాత్మనో భవేత్ ॥ 167 

తస్మాత్ = దవ్యమ నకు మార్చు లేదు గనుకనే, యత్ [దవ్యం = ఏ |దవ్యము, కరణమ్ 

= కరణకారకమో, తల్ పునః = అది మరల, కర్మ న భవేత్ = కర్మ కాకపోవును, 

సర్వస్య = సమ స్తమైెన, [దవ్యాత్మనః = (దవ్వ స్యభావమునకును, అన్యథాభావః చ డా 

మార్పును, భవేెక్ = కలుగును. 

' తాత్పర్య బిశేషాంళ ములు ఒక |దవ్యము కరణమని నిశ్చితమైన నిక నది 

కర్మ కాదు. కర్మగా అవధృుత మైనది శేషము కాదు. “అసినా ఛిన్నమ్' = “కత్తితో ఛేదింప 

బడినది” అని నపుడు కరణమైన అసి, '““ఆసిమానయ ” = “కత్తిని తెమ్ము అను నపుడు 

కర్మ అయినది గదా: అనిన నట కరణత్వ శక్తియు మారినది. అసి, అసియే. దానికి 

మార్పులేదు, దవ్యము మారుననిన, సకల _ద్రవ్యములును వ స్య న్రరములుగా మారిపోవు 



వాక్యపదీయము 362 సాధన నముద్రేశము 
[167 

నవకాళము ఏర్పడును. ఆది అనుభవమునకు, దూరము. శక్తి కారకమనినపుడు (క్రియలను 
బట్టి ఒక పు డది భెడించిననుు శక్త్యాధారమగు ద్రవ్య మనువర్తించి యుండుటచే దానికి 
కర్మత్వాది శక్ష్య నర సంబంధము యు క్తమగును, 

(ద్రవ్యము సాధనమను పక్షమున నింకొక అనుపప తీయు గలదు. “ పాసాదే 
ఆస్తే” = “మేడలో నున్నాడు “శయనే శేతే" = (పక్క_పైన పరుండి యున్నాడు: 
| పాసాద శబమున “ఘణ [(పత్యయమును, శయన శబ్దమున లు (టృత్యయమును అధికర 
వార్థకములు అధికరణము వానిచే అభిహితమగుటచే స ప్తమి [పాపి పింపలేదు. కాని, ఆసన 
శయన కియలు అధికరణ శ కిని చెప్పలేదు గాన అధికరణ మనభిహితమే అని సమర్థింవ 
బడినది. శక్తి కారకమనిన, కయ లనేకములయినపు డడియ ఖేదించును గాన , సదనమను, 
కియచే, ని న అధికరణ శ క్తి అభిహితవై నను, ఆసనమను, (క్రియనుబట్టిన ఆశక్తి 
అభిహితము కాలేదు గాన దోషము లేదని భావము. [ద్రవ్యము కారకమనిన, దానికి భేదము 
లేదుగాన న సమర్థనమిన క వకాశము కలుగదు. (స్త 

సామర్థ్యములేని ఏ (దవ్యమును [కియను సాధింపజాలదు గాన నదియే కారకము. 
సామర్థ్యమున కాధారమగుటచే [దవ్యమును సాధన మనవచ్చును గదా, అనరాదు. వంటకు 
దెవదత్తుడు కర్త అనిన, వాని కాధారమెన పీట కూడ కర్త అనము గదా: కావున శ క్రియ 
కారకము. శ క్రిమత్తు కారకముగాదని భావము. 

సమాన కర్తృకయోః” అను స్యూతమున కర్త శక్తుల కేకత్యమనియే 
అర్థము, “పశువు కర్త అయినపుడు = “పొ కర్తరి" అనగా, *పశువు [దవ్యమయినపుడు, 
దానియందు గల కర్త శ్రి వాచ్యమెనపుడనియే అర్థము. లేదా “కర్తృ శక్తికి పశువు 
ఆశయమైనపుడు" అని వివక్షితము, పశువు [దవ్యము. కర శ కిరూపము గదా, సామానాధి 
కరణ్య మెట్టుపపన్న మగును ? అను [ప్రశ్న కిక నవకాశము కడు 

రో డిన 
అక్సా 

కర్మణి ద్వితీయా” (2-8-2) అను సూ,తమునకు ఏకత్వ సంఖ్యతో 
కర్మయందని అర్థము గదా! కర్మ పదము శక్తి పరమెనపుడు శక్తికి 

& rn | ల విశిష్టత్వ మెట్లు . అని శంకింప నక్క అలేదు. శ కికిని, సం ంఖ్యా సంబంధ ముపపః! 

వ 
లువ § 

A toa bh బై లి 
“దెవద తః పచతి” అనుచో లకారము కూడ క రశ కిన బోధించును. దేవ 

దత్తుడు |దవ్యము గదా !, సామానాధిక రణ్య మెట్టు పొసగును + అనిన, శ కికిని ఏదేని 
ఆధార ముండవలెను. అది నిరాధారముగ నుండజాలదు గాన శక్తిచే ఆవిష్టమైన [దవ్యమే 
లకారమున కద్ధము. అది సామాన్యముగ పాకక ర్రను చెప్పును. ఇక్ ఆ పాక కర ఎవరు? 
అనిన, పాకానుకూల క్రియకు ఆ| శయమైన వ్యక్తి విశేషమును బోధించునది దేవద త్ర పదము 
కాబట్టి సామానాధికరణ్య ముపపన్నము. 

nl6Th 

నౌధన నముద్ధౌళము యుగినీన ద్లి 

EL CO 

కియా సముధేశము-రీ 

అవతారిక. కర్త, కర్మ, కరణము, మొదలగు సాధనములను విశదికరించిన 

పిదప, సాధఃమగు |; కియయొక స్వరూపమును శాస్రీయముగ (పతిపాదింపుచున్నాడు. fx 
Eo 

శ్లో! యావత్సిద్దమసిద్దం వా సాధ్య త్వేనాఒభిధీయతే | 
ఆశ్రిత [కమరూపత్వాత్సా [కియేత్యభిధీయతే ॥ | 

సిద్ధమ్ = పూర్తి అమినదిగాని, (జరిగినది), వాజాలేక, అసిద్ధమ్ = పూర్తి కానదిగాని 

(జరుగుచున్నది - జరుగనున్న ది), యావత్ =ఏడి అంతయు, సాధఃతెనడా సాధింపదగినదిగా: 

అభిధీయతే = చెప్పబడునో, తత్ = అది, ఆ|శిత క్రమరూపత్యాత్ = ఒక విధమైన వరుసను 

కలిగి యున్నందువలన, [కియా 4 ఇతి = [కియ అని, అభిధీయతే = చెప్పబడును. 
Gn 

తాత్భ్రర్య ము___ సాధ్యముగా సంక ల్నింపబడునది అంతయు [కియ అగును, 

'కియకు తప్పక ఒక [కమముండును. కాలముయొక్క్ల సంబంధమును బట్టి ఆ కియ భూత 

మైనను వర్తమాన మైనను భవిష్య మైనను కావచ్చును 

ఎినరణము._ “కృ” (చేయు) అను ధాతువునకు “య” అను |పత్సయమును 

(క్యచ్) చేర్చగా, “కియా” అను శబ్ద మేర్పడును. “ఒక వ్యాపారము” -లేక= “పని” 

అని దీనికి సామాన్యమైన అర్థము. బ్యాపారః, భావః, భావనా, ఉత్పాదనా” అను శబ్దము 

లను క్రియా శబ్దమునకు సమా నార్థకములుగా వాడుదురు. “సాధించుటకు (చేయటకు = జరుగు 

టకు) అనువైన “దానినిగ” దేనిని సంకల్పింతుమో ఆడి అంతయు క్రియ అగును. అనగా 

“కమ్ కరోతి ?”” (ఏమి చేయుచున్నాడు 2) అను (ప్రశ్నకు సమాధానముగా చెప్పదగిన 

దంతయు (గచ్చతి = వెళ్ళుచున్నాడు, లిఖతి కా వాయుచున్నాడు, పచతి = వండుచున్నాడు 

మొదలగున ) [క్రియ అనిపించుకొనును. అట్టి దాసిని జరిగినట్టును, జరుగు చున్న ట్టును, జరుగ 

నున్నట్టును కూడ చెప్పవచ్చును. అది కాలభేద మగును. వాస్రవముగ [క్రియకు విస్పష్టమైన 

లక్షణమును చెప్పుట అతిక ప్టము అయినను (ప్రతియొక కియకును ఒక ఫలము _తేక- 

పయోజనమనునది ఉండును. ఆ ఫలమునుబట్టి దానికి కారణమైనది [క్రియ అని ఊహింప 

వలయును. అనగా ఫలము సామాన్యముగా (పత్యక్షమే అగును. దీనినిబట్టి (పత్యక్షముకాని 

క్రియను ఆనుమానింపదగును (పొగనుబట్టి నిప్పును అనుమానించునట్టు). అక్ర (పతియొక 

కియకును |పారంభమునుండి ఫలము కలుగు వరకును నిర్దిష్టమైన కొన్ని అవాంతర క్రియ 

లును వానికొక నియతమైన వరుసయు ఉండక తప్పదు. కాలముయొక్క- సూక్ష్మ విభాగము 

లైన క్షణములను (సెకనులు, నిమిషములు మొదలగునవి) బుద్ధిలో నుంచికొని, ఆ ఆవాంతర 

వ్యాపారములను వాని వరుసను పరికించినచో [కియయొక్క- స్వరూపము బోధపడును. 

కియకు క్ష్షణములే ఆధారములు. వాని వలననే [క్రియను తెలిసికొనుట కవకాశము కలుగును, 

“క్షఠా౭ధారా కియా = |కియ క్షణములే ఆధారముగా గలది అని నాగెశుడు చె పెను, 



విశెన వివయములు..__ (1) “* కియానామయమత్యంతా౬ పరిదృష్టా న శక్యా 

కిండీభూతా నిదర్శయితుమ్' +, సొ౭సావను మానగమ్యా" అని పతంజలి '“*భూవా 

దయో ధాతవఃి” (1-8-1) అను సూతమున స్పష్టముగ చెప్పెను. “| కియను విశదీకరిం 

చుట కష్టమనియు, అనుమాన [ప్రమాణము మూలముగనే దానిని తెలియవలెననసియును'? 

అతని భావము. కాగా సృవ్షినిబట్టి (సష్షను తెలిసికొనునట్లు, సిద్ధించిన ఫలవఎనుబట్టి దానికి 
ర యు రు య @ ల 

హేతువగు [కియను తెలిసికొనవలయును. అందువలననే ““ఫలానుమేయా క్రియా ((కియ 

ఫలమునుబట్టి ఊహింపదగినది) అని నాగేశాదులు వ్యాఖ్యానించిరి. 

(2) “కారకాణాం (పవృత్తి విశేషః క్రియ” అని మరియొక నిర్వచనమును 

గూడ పతంజలి చూపెను. “కారకములైన |దవ్యములయొక్క వ్యాపారము (క్రియ అని 

దీని భావము. సాధనమున్నను దాని వ్యాపారము లేనిచో ఫలము పుట్టదు. కాన ఆ వ్యాపా 

రము |కియ అగును. వీది ఎట్టయినను సాధనమైన ద్రవ్యముకన్న సాధ్యమైన (క్రియ వేరని 

చెప్పక తప్పదు. దానిని బుద్ధిబలమువలననే అవగతము చేసికొనవలయును. 

(8) చలనాత్మక మైనది |క్రియ అని సామాన్యముగా అనుకొందురు కాని అది 

సరి కాదు. చలనాత్మకమైనదియు కానిదియును (కేవలము ““ఉండుటి' మొదలగునది) 

కియయే కావచ్చును. అరే క రయొక్కయు కర్మయొక్కయు వ్యాపారము మ్మాతమే (క్రియ 

యనుటయు సముచితము కాదు. వివక్షాధీనముగ ఎల్ల కారకముల వ్యాపారము కూడ క్రియ 

కావచ్చును. కాగా “సాధ నముకన్న వేరై సాధ్యముగా సంభావింపబడునదంతయు కియయే'' 

ఆనియ, ““|దవ్యము సిద్ధము - |కియ సాధ్యము"? అనునది సారాంశమనియును ఫలించును. 

(4) క్రియ లనంతములు. [పతియొక | కియకును సంభవించు అవాంతర |కియ 

లును అసంభా రకములు. అలై అవాంతర ఫలములును |పధాన ఫలములును, గూడ భిన్న 

భిన్నముగా ఉండవచ్చును, _పారంభించిన లక్షణమునుండి ఫలము కలుగు క్షణమువరకును 

అవాంతర  |కియలకు నిర్దిష్టమెన వరుస ఉండును (“తొలుత ఇది - పిదప ఇది = దాని 

తరువాత ఇది” అను తప్పసిసరియైన పద్ధతి). అది తారుమారయినచో అనుకొన్న ఫలము 

సిద్ధింపదు. వంట, నడక, భోజనము, (పచ్, గమ్, భుజ్) మొదలగు (క్రియలను ఉదాహర 

ణముగా తీసికొని పై యంశములను సమన్వయము చేయదగును. 

(5) క్రియను చెప్పునది ధాతువు. ఉదా : పచ్, గమ్ మొదలగునది. ధాతువునకు 

తిజ్ [పత్యయములు చేరును. అవి కర్త, కర్మ, సంఖ్య, కాలము మొదలగు [క్రియకు చెందు 

వివేషాంశముఅను సూచించును. ఉదా: ““పచతి” వండుచున్నాడు. ఇచట వంట క్రియ. 

చేయువాడు కర్త. అతడు ఒకడే. కాలము వర్తమానము. కాలముయొక్కం సంబంధ మువలన 

సామాన్యముగా [క్రియకు మూడు అవస్థలను చూపుచుందురు. (భూతము, వర్తమానము, 

భవిష్యము, ఇట్టి [కియను పుట్టించునదియే కారకమగును. అదియు వివక్షాధీనమే. (సంకల్ప 

మును బట్టి ఏ వస్తువై నను ఆయా కాధకమ్సుగా చూపవచ్చును). Er 

నముడేశము 365 పదకొండము 

3] 
అవతారిక మీది [కియా లక్షణమును ఉదాహరణ పూర్వకముగా విశదము 

చేయుచున్నాడు. 

రో కార్యకారణ భావేన ధ్వ్యనతీత్యా(శిత (కమః | 

ధ్యనిః కమనివృతో తు ధ్వనిరిత్యేవ కథ్యతే 11 2 

ధ్వసిః = ధ్వని, ఆ శిత [కమః = ఒక వరుసను ఆశయించినపై. కార్యకారణ భావేన = కార్యో 

కారణ సంబంధముచే, ధ్యనతి +- ఇతి = ““ధ్వనతి” ((మోగుచున్నది) అని, (కథ్యతే = 

చెప్పబడును). [కమనివృత్తై + తు = నరుస పోయినపుడయితే, శ్వనిః గ ఇతి + ఏవ = 

“ధని” అనియే, కథ్యతే = చెప్పబడును. 

తా త్తృర్య యు “ధ్వన్”' చా (మోగుటి. ఇదొక కియ. ఘంటను కారణముగను, 

ధ్వనిని కార్యముగను భావించి అందొక వరుసకు ((మోతయొక్క- అవయవము లొకదాని 

వెనుక వేరొకటి పుట్టుచున్నట్టు) చెప్పదలచినచో ““ధ్వనతి'' అని ప్రమోగింతుము. అట్టి 

వరుస లేనట్టుగను, (మోత సిద్ధముగనే ఉన్నట్టును చెప్పదలచినచ్ “ధ్వనికి” అనియే 

పయోగింతుము. కాగా “తి” మొదలగు (పత్యయములుగల ధాతువు సాధ్యమైన |క్రియను 

తెలుపుననియు, కృత్ [పత్యయములు (తిజ్ (పత్యయముఅక న్నా వేరై ధాతువుఐకు చేరునవి) 

కలిసిన ధాతువు సిద్ధమైన వస్తువును తెలుపుననియును ఫలించును. 

వివరణము “ఘంటా ధ్వనతి” జా గంట |[మోగుచున్నది. ఇచట గంట 

కారణము. (మోత కార్యము, ఇట్టి కార్యకారణ భావమును చెప్పద-చి, ఒక్ [క్రమములో 

(మోత జరుగుచున్నదని బోధించుటకై ఈ విధమైన ప్రయోగమును చేయవలెను. అట్లుగాక 

“(మోత సిద్ధముగనున్నదే” అను భావమును పకటింపదలచినపుడు, ““ఘంటాయాః ధ్వనిః 

=గంటయొక. [మోత అనియే [పయోగింపవలెను 

ఎశేవము__ ఒక క్రియకు సంబంధించిన అవాంతర [కియలయుక్క- క మమును 

““పూర్వా౭పరీభావము' ' (ఒకదాని వెనుక మరియొకటి జరుగుట) అని కూడ అందురు. ఇట్టి 

పూర్వాపరీభావమునె క్రియాపదము తెలుపును. పౌర్వాపర్యములకుండ సిద్ధమైనదానిసి (పాతి 

పదికము బోధించును. కావుననే ““ధ్వనిం కరోతి” (ధ్వనిని చేయుచున్నాడు) అను [ప్రయోగ 

మందలి ధ్వని శబ్దము “ధని” అను సిద్ధావస్థను బోధించునేగాని ““ధ్వనిచేయు” అను 

సాధ్యావస్థను బోధింపదు. అచటి సాధ్యావస్థను “కృ” (చేయ) అను వేరొక ధాతువు ప్రతి 

పాదించుచున్నది గదా ! 1211 

అవతారిక... మరియొక ఉదాహరణమును చూపుచున్నాడు. 

శో శ్వేత తే శ్వేత ఇత్యేతచ్చే కత తేన (పకాశతే | 

ఆశిత్మకమరూపత్వా దభిధానం (ప్రవర్తతే 11 9d 



వాక్యపదీయము 566 కీయా 

““శ్వతః _ శ్వేతతే ఇతి” = “శ్వేతము శేతమగుచున్న ది” అన = తే ( ష్ == శ్వ 3తమగుచున్నది. అను, ఏతత్ = ఇది, (ఈ 
(ప్రయోగము) ““శ్వేతత్వేన = తెల్పదనముచే, పకాశతే = ప్రకాశించుచున్నది” (అను 
భావమునందించును). ఆశ్రిత క్రమరూపత్యాత్ = క్రమమును అవలంబించినదగుట వలన, 
ఆభిధానమ్ = శ్వేతతే' అను | కియాపదముగ, (ప్రవర్తతే = పవర్తించును. 

తాత్సర్యం యు... “శేంతః క్యతతే'' అను వచనమున్నది. “తెలుపు తెల్టనగు 
ఇఒ 39 తా నో కధ చున్నది" అని దీని భావము. ఇచట “త్” అను ధాతువునకు ఒకానొక కృ[త్పత్యయ 

చడీ ళన బ్ || <x వి క ల న మును చయగా ““శ్యేతః* అను శబ్దము సిద్ధించి, “తెలుపు! అను గుణమును జోధించు 
న్నది. అదే ధాతువునకు “*తిజ్ి" (ప్రత్యవపమును చేర్చినచో ““శ్వేతతే”' అను [కియా 

9 4 Wy ఇల్ : Cre చి ము సిద్ధించి, _ తెల్ణనగుచున్నది'” అను కైయను బొధించుచున్నది. కాగా మూలమగు 
రంల జు ర్మ ౨ య ల లో స్వరూప మొక పే అయినను [శ్వీత్) సిద్ధావస్థను తెలుపుటకు ఒక రూపముకు సాధ్యావస్టను 

వవ్ లో ల తెలుపుటకు వరొక రూపమును ఏర్పుడుననియు, ఒక |కమమును 
థి 

క క్ర కలిగి యుండునట్లు చూపు 
టయే సాధ్యావస్థ అనియును ఫలించును. 

ఎవర జము “శ్వెతఃి' అనునది సిద్ధము కావుననే ఈ [ప్రయోగమున కర్ర 
ఆ ల ‘6 . 19 క = శ 2 ల యినది. స్వతలే అనునది సాధ్యమైన |కియను మాతమే తెలుపుచున్నది. అన్ని చోటు 
లందును సిద్ధ నాధ్యభావమును ఇ క్రై ఊహింపవనయును. ॥185॥ 

అవోతౌర్ క. “శబ్దముచే (తిజంతమగు పదముచే) సాధ్యముగ చెప్పబడునదియు 
పౌర్వాపర్యరూపమైన [క్రమము గలదియును అగు అంశము క్రియ” అని పర్యవసించును. 
కిమమనునది కాలమునకు సంబంధించిన క్షణముల [పవాహ రూపము. కాగా [కియయొక్క_ 
అవయవములన్ని యు ఏకకాలమున ఎన్నడును సంభవింపవు అయినపుడు “ఈ [క్రియ ఇది” 
అని స్పష్టముగ పేర్కొనుట ఎట్టు ? = ఆను శంకకు సమాధానమును చూపుచున్నాడు. 

శో గుణభూతై రవయవై 8 సమూహాః (కమజన్మనామ్ | 

బుద్ధ్యా (పకల్చితాఒ భేద: కియేతి వ్యపది శ్యతే il 4 

బుద్ధ్యా = మనస్సుచే, గుణభూరైః = అ ప్రధానములై న, అవయవై * = అవయవములతో, 
ల్పితా భెదః = కల్పింపబడిన ఐక్యముగల, (క మజన్మనామ్ = (క మముగల క్షణముల 

యొక, సమూహః = సముదాయము, క్రియా + ఇతి = కీయ అని, వ్యపదిశ్యతే = 
చెప్పబడును. 

తాత్షృర్యం ము... 'పతియొక క్రియకును ఓక ఫలము తప్పక ఉండును. దానిని 
బట్టియే [క్రియను ఊహాంతుము గదా । [పారంభించిన క్షణమునుండి ఫలము కలుగు క్షణము 
వరకును [కియకు ఎన్నో క్ష్షణములుండును. ఒక సియతమైన వరుసలో ఒకొక క్షణమున 
ఓఒకొం.క ఆ సం OR టయ యు కారం గీ-క అవాంతర కయ జరుగుచు చివరి క్షణమున అనుకొన్న ఫలము జనించును. అది 
జనింపగానే ఆ 'కియ ఆ 

చ ని గాచి ఒర 4 ల్ [కి గొివొవును. కాగా తమముగల క్షణముల సముదాయ మొకటియే 
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5] 
కావున దానినిబట్టి ఆయా ఫలమునకు హేతువైన [క్రియ ఒకటే అని వ్యవహరింపబడును,, 

అవయవములను బట్టి ““కమము గలడి'” అనియు, వాని సముదాయమును బట్టి “ఒకే 

అనియు |కియను చెప్పుచుందురు. ఇడి మానసికమైన భావన, 

ఎవరణము.__ “వంటి” అను [కియగు ఉదాహరణమ.గా తీసికొనవచ్చును. 

ఇచట వన్తవు ““ఉడుకుట** ఫలము. పాయ్యిపై పెట్టట మొదటి క్షజమనియు పొయ్యినుండి 

దంపుట చివరి క్షణమనియును అనుకొన్నచో, మధ్యను లెక్కలేనన్ని క్షణము లుండును. 

ఆయా క్షణములలో చిన్న చిన్న అవాంతర [కియలును జరుగుచుండును. వీని మొత్తమున 

“వంటి” అందురు. మొత్తమును బట్టి ఎకత్వమును, అవయవములను బట్టి [క్రమమును బుద్ధి 

యందు స్ఫురించుచుండును. ఈ తీరును బట్టియె [క్రియ ఒక పే యనియు, ఒకొక (క్రియను 

ఒక్కొక ధాతువు చెప్పుననియును అనుచుందురు. ఉదా: గమ్, పచ్, భుజ్ మొదలగునవి. 

విశేషము వా నవమున అవయవముల అమరికను మించి వేరుగ సముదాయ 

మన్నది ఉండదు. ఆయినను మొ త్రమువలననే ఫలము పుట్టునుగాని ఏ ఒక అవయవము 

వలనను అది పుట్టదు. అందుచే సముదాయమును అవయవములను గూడ భావింపక తప్పదు. 

అ'క్లే క్రియావయవముల [కమము కూడ అవ్యవధానముగనే ఉండవలెను. లేకున్నచో ఫలము 

జనింపదు. “సముదాయము |పధానమనుటయు, అవయవములు అ|పధానములనుటయును ” 

(అ[పధానము అనగా సాయము చేయనవి) ఒక విధమైన కల్పనమే. 14 

అవతారిక “సముదాయమే |కియ” అన్నచో ఏ ఒక అవయవమందును 

“క్రియ” అను వ్యవహారము కుదురకపోవును. కాగా గడచిన క్షణములను బట్టి “భూతము” 

(జరిగినది) అను వాడుకగాని, రానున్న క్షణముల ననుసరించి ““భవిష్యము (జరుగనున్నది) 

అను వాడుకగాని అనుపపన్నమయ్యెడిసి - అను శంకకు సమాధానము చూపుచున్నాడు. 

రో! సమూహాః స తథాభూతః (పతిభేదం సమూదామ ! 

సమాప్యతే తతో భేదే కాలభేదస్య సంభవః ॥ 5 

తథాభూతః = ఆ విధముగాగున్న (గుణభూత మై క మముగల అవయవములుగల), సః = 

ఆ, సమూహ = సముదాయము, సమూహిమ = ఆవయవములందు, పతిభేదమ్ = ఒక్కొక 

దానియందును, సమాష్యతే = ఆరోపింపబడును, తతః = అందువలన, భేదే = భేదము 

సిద్ధింపగా, కాలభేదస్య = కాలముయొకి ,- భేదమునకు, సంభవః = అవకాశము, (భవతి = 

కలుగును). 

తాత్త్రర్యూము.-- కియయందలి (పతియొకి అవయవమందును సముదాయ నూరో 

పింప బడును. కావున భేదము సిద్ధించి, కాలభేదము కుదురును. 

ఎవరణయు-- పచి [క్రియను (వంటను) ఉదాహరణముగా చూపనగును, గిన్నెను 

పొయ్యిమీద పెట్టుట, నిప్పును సరిచూచుట, కలియబెట్టుట మొదలగునవి అవయవములు 
ట్ 



(1 
[6 

(వాని కాధారములై న కణములు కూడ అవయవములే). ““ఉడుకుటి” అను ఫలమును అను 

సంధానించి. “వంటి” అను మొత్తము [క్రియను |పతియొక అవయవమందును ఆరోపింప 

వలెను (భావించుట). అనగా అవయవ కియయే సముదాయ (క్రియ యనియు, అదియే 

ఫలమును కలిగించుననియును అనుకొనదగును. కాగా జరుగుచున్న అవయవమును బట్టి 

““పచతి” (వండుచున్నాడు], అని వర్తమాన కాలమును, జరిగిన దానినిబట్టి “ అవాక్షిత్” 

(వండెను) అని భూతకాలమును, జరుగబోవు క్షణము ననుసరించి '““వక్యతి?” (వండగలడు) 

ఆని ఛభవిష్యత్యాలమును సిద్ధించును. 

ఎిశేవయు___ మొదలుపెట్టిన క్షణమునుండి పూ రియగు కణమువరకును “వంటి” 

ఆను సముదాయము [పతియొక అవయవమందును భావనా గోచరమగుచుండును. ఇట్టి రీతియే 
> రు 

జ a Pa స్ సన న " 

ఆరోపమునకు నిదానము. ఆరోపింపబడు సముదాయమునందును పౌరాపరగ్గమును (|కమము 
న్ రి టు 

స శ వ ఆ ళ్ జ కహ ఈ గటా ఎలా లు £ అట్ల లో 

భావింపక తప్పుదు. అట్టు కాకున్న ఆరోపములేని అవయవముల విషయమున సాధ్యత్వము 

సంభవించుట కష్టమగును. 1151 

అవతారిక. సముదాయమును అవయడమం దారోపించి |పతియొక అవయవ 
లీ (4 వ I) జ లట ఇట రి లో స 

మును “'|కియయె అన్న చో, జరుగుచున్న అవయవమును బట్టి ది పత్యక్షమే యగును 

( నబడునది) అయినపుడు ““కియ (ప్రత్యక్షము కాదనియు, అది ఆనుమూనముచేతనే తెలియ 

దగినదనియును” భాష్యకారు డెందుకనెను ౩. అను శంకకు బదులు చెప్పుచున్నా డు. 

(| 

వే 

లో క్రమాత్ సదసతాం తేషామాత్మానో న సమూహీనామ్ । 

సద్వస్తు విషయైర్యాంతి సంబంధం చతురాదిఖిః ॥ 6 

క్రమాత్ = [క్రమము ననుసరించి, సదసతామ్ = ఉన్నవియు లేనివియు అగుచుండు, తేషామ్ 
= ఆ, సమూహినామ్ = అవయవముల యొక్క,  ఆత్మానః = స్వరూపములు, సద్వస్తు 

విషయైః = ఉన్న వస్తువులను _గహింపగలుగు, చక్షురాదిభిః = కన్ను మొదలగు ఇం|దియ 

ములతో, సంబంధమ్ = సంబంధమును, నా యాంతి = పొందవు. | 

తాళ్ళర్భం ము మొ త్రము | కియకు సంబంధించిన కణములు (అవయవములు) 

ఓక వరుసను కలిగియుండును. అవన్నియు ఏకకాలమున ఉండవు. (ఒక క్షణమున్నపుడు 

మిగిలిన క్షణము లుండవు). కాగా ఆ క్షణములలో కొన్ని సతులును ( ఉండునవి), మరికొన్ని 

అసతులును (లెనివి) కాక తప్పదు. కన్ను, చెవి మొదలగు ఇం దియములు ఉన్న వస్తువులనే 

(గహించునుగాని, లేని వానిని [గహింపజాలవు. అందుచే, [క్రియ సంపూర్ణముగా ఎన్నడును, 

(ప్రత్యక్షము కాదుగాన, “అది అృపత్యక్షము - అనుమాన గమ్యము” అనుటలో అనౌచిత్యము 

లదు. 

ఎవరణయము___ “కియా నామేయమత్యంతా౭ పరిదృష్టా న శక్యా పిండీభూతా 

నిదర్శయితుమ్ ...... సాఒసావనుమాన గమ్యా'” అని “భూవాదయో ధాతవః” (1-8-1) 

స్రేముదేశము 369 పదకొండము 

అను సూ|తమున పతంజలి చెప్పెను. “క్రియను - ఇదమిత్ధమ్.. _ అని స్పష్టముగాను పూర్తి 

గాను చూపలేమనియు, ఫలమునుబట్టి దాని నూహింపవలెననియును'” అతని ఆశయము, 

సముదాయమును అవయవమం దారోపించినను, అచట కూడ |క్రమమునే అవలంబింప 

వలయునుగాన, “క్రియ |పత్యక్ష్షమ' నుట కా న్రీయముగా కుదురదు. 

అవతారిక. పై విషయమునే దృష్టాంతముతో విశదము చేయుచున్నాడు. 

శో॥ యథా గౌరితి సంఘాతః సర్యోనేం(దియ గోచరః | 

భాగళసూప లబస్య బుదెిరూపం నిరూప్య తే i 
జాని ౧ 6 

— 3 

ఇం దియైరన్యథా (పాపొ భేదాంశోపనిపొతిభిః |! 

అలాతచ(క్రవ(ద్రూపం (క్రియాణాం పరికల్బ్యతే ॥ 8 

గౌ + ఇతి = గె అను, సంఘాతః = వర్ణముల సముదాయము, సర్వః = అంతయు, 

ఇం|దియ గోచరః = చెవికి విషయమై, న=కాదు, భాగశః = అవయవములుగా, ఉప 

లబ్ధస్య = పొందబడిన దానియొక్క , రూపమ్ + తు డె స్వరూపమైతే, బుద్ధ = మనసునందు 

యథా = ఎట్టు, నిరూప్యతే = (గహింపబడునో, (తథా = అట్టు) భేదాంశోపనిపాతిభి* = 

ఆవయవములను (గహించు, ఇం|దియెః = ఇం|దియము లచే, అన్యథా = వేరొక విధముగ, 

పాప్తౌ= పా ప్రీ కలుగగా. |కియాణామీ = [కియలయొక్క- రూపమ్ = స్వరూపము, 

అలాత చ|కవత్ = కొజవిచ|క్రము (మండుచున్న కొజవిని ఆ మంటతోనే [తిప్పిన యెడల 

చూచువారికి కనుపట్టు చ కము) వలె, పరిక ల్వ్యతే = కల్పింపబడును. 

తాత్న్రర్యుము---- పదములను పలుకునపుడు వర్ణములన్నింటిని ఒకేసారి పలుకుటయు 

ఒకేసారి వినుటయును వా స్తవముగ సాధ్యము కాదు. “ఒకదాని వెనుక మరియొకటి'' అను 

తీశే అచట కుదురును. అయినను తుది క్షణమున మనసులో సముదాయ రూపమొక టి 

ఏర్పడును. దాని వలననే సముదాయమును ఒక్క మారుగానే |గహించినట్టు అనిపించి 

ప్రయోజనము సిద్ధించును. ఆపే [కియయొక్క- అవయవములే వరుసగ [గహింపబడినను 

చివరకు బుద్ధియందు మా[తము సముదాయము స్పురించుచుండును. దానిని బట్టియే” క్రియ 

ఒకటి” అను భావము కలుగుచుండును. కొరవిచ|[కము నుదాహరణముగా ఇచట తీసికొన 

వచ్చును. కొరవిని అతివేగముగ (తిప్పునపుడు ఒర చ్యకముగా కనిపించును. కాని అది 

సత్యము కొదు. ఒకే జ్వాల వేగవశమున చ [కాకారమును దాల్చును. 

వివరణము. గౌః. ఇచట “గ్ + జౌ + 8” అను క్రమమున్నది. అర్హ పతి 

యొక శబ్రమునను వర్ణముల కమ ముండును. ఒక వరమును పలుకు సమయమున ఇతరము 

లుండవు. అయినను సంస్కార వశమున చివరను సముదాయమే మనసులో గోచరించును. 

అసె కియాక్షణములలో ఒకటి పత్యక్షమైనపుడు తక్కినవి [ప్రత్యక్షము కాకున్నను మాన 

సికమైన సముదాయ భావనవలన సముదాయమే |ప్రత్యక్షమన్నట్టు తోచును. “కాగా అలాత 

చ|క్రమువలె' [క్రియ ఒకటి అనుటయు అది (పత్యక్షమనుటయును ఒక విధమైన భాంతియే 

[24] 
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ఎశేవము___ ఒక వ్యాపారమున కారకములు కూడ వేర్వేరుగ ఉండవచ్చును. 

అట్టిచోట్ల కారకముల భేదముచే వ్యాపారములును భిన్నా భిన్నములుగ అగపడవచ్చును. 
అయినను మీద చూపినట్టు ఆరోపితమైన ఏకత్వము ననుసరించి, వ్యాపారముల పీకత్యమును 
భావించి, *'ఒక ధాతువు ఒకే [క్రియను బోధించును అనుచుందురు. 181 

అవతారిక. ఆయా వర్తమానములగు క్షణములలో [పత్యక్షములగు అవయవ 

ములను “పత్యక్షములినుట కూడ సముచితము కాదని చెప్పుచున్నాడు. 

శో యథాచ భాగాః పచతేరుదకా౬ సేచనాదయః | 

ఉదకాౌసే చ నాదీనాం జయా భాగా స్తథాఒప'రే 11 9 

చతేః = వంట, అను క్రియకు, ఉదకాసేచనాదయః = నీటితో తడుపుట మొదలయిన, 
వములు, యథా = ఏ విధముగ, (భవంతి = అగునో), తథా = ఆ విధముగ 

ఉదకా సెచనాదీనామ్ + చ = నీటితో తడు పుట మొదలగు వానికి గూడ, అపరే = మరికొన్ని, 
భాగాః = అవయవములు, జ్టేయాః = తలియదగినవి, (భవంతి = అగును). 

చ es 3 || G er EA Ex 

తాల్బ్రర్యూము___. బియ్యము కడుగుట, కుదుపుట, పొయ్యి పై పెట్టుట మొదలగు 

ఎన్నో అవయవములు వంట కుండును. అరై సూక్ష్మముగ పఠ౭శీలించినచో, [ప్రతియొక 

అవయవ |కియకును మరల మరికొన్ని అవయవము లుండును. వానిని గూడ సాధ్యములు 

గను సృక్రమములుగను చూపవచ్చును. ఇట్టు విభాగమును చేసికొనుచు పోయినచో అదెక్కడ 
ఆగునో చెప్పుట అసంభవమగును. కావున ““|కియ [పత్యక్షము కాదు అనుటయే యుక్తము. 

ఎవరణము.___ “సముదాయము కాకపోయినను, జరుగు క్షణమున ఆయా అవ 

యవ [క్రియ |పత్యక్షమే” అని యనుటకు కూడ అవకాశములేదని ఈ కారిక చెప్పినది. 

సముదాయమును “పచతి'” మొవలగు పదములతో బోధించునట్టుగానే అవయవములను గూడ 
''సించతి” (తడుపుచున్నాడు) “షాలయతి” (కడుగుచున్నాడు) ““అధ్మిశయతి” (గిన్నె 
పొయ్యిపై పెట్టుచున్నాడు) మొదలగు పదములతో బోధింతురు. అనగా ఆయా ధాతువులను 

ఆయా ఆవయవ (కియలను చెప్పుచుందురు. ఇట్లు “సముదాయము - అవయవము” 

ఆను విశషణమును. “ఒక అవయవము (పత్యక్షమగు క్షణమున మిగిలినవి (పత్యక్షములు 

కావు'” అను అనుభవమును అనంతమనిపించును. అందువలన “కియ (పత్యక్షము కాకుండ 

అనుమానగ మ్యమె”” అనుటయే సమంజసము. 119॥ 

వాడి, 

అవతారిక. “క్రియ పూర్తియగు (ఫలము కలుగగానే ఆగిపోవు) కణము 
నందలి అవయవమును తీసికొని, దాని కవయవములు లేవనియు అది పత్యక్షమే యనియును 
అనగూడదా ? - అను శంకకు సమాధానము చెప్పుచున్నాడు. 

శ్రో॥ యశ్చాపకర్ష పర్యంతమను (ప్రాప్తః (ప్రతీయకే | 
త త్రైరక స్మిన్ (క్రియాశబ్దః కేవలే న _ప్రయుజ్యతే ॥ [10 

సముద్రేశము క్ర] పదోకొండము 
11 | 
అపకర్ష పర్యంతమ్ = విభాగ ముయొక ). చివరను, ఆనుపా ప్తః = పొందిన, యః జానీ 

క్షణము, |పతీయతే = తెలియబడునో, కీవలే = కేవలము, ఏకస్మిన్ = ఒకటియెన, తత్ర 
+చ=ఆ క్షణమందు, కియాశోబ్దః = “కియా” అను పదము, న-+ పయుజ్యతే = 

ఉపయోగింపబడదు. 

తాల్ఫ్రర్యంము అవయవముల విభాగమును చేసికొనుచు పోయినపుడు |పతియొక 
కియకును చివరి అవయవమన్నడి ఒకటి ఉండవచ్చును. ఆది పరమాణువువలె భాగరహిత 

మనియును అనవచ్చును అయినను దానినిబట్టి [క్రియ |పత్యక్షమనుటకు వీలులేదు. చివరి 
క్షణము భాగరహితమన్నచో దానివి ““కియీి” అనుటయే పొనగదు. సాధ్యమును సావయవ 
మును అగు దానినే “కియి” అను శబ్దము బోధించును. అట్టు కాని విషయమున ఆ శబ్దమును 

వాడనే కూడదు. 

బిభరణయమ “క్రియా” అను శబ్దము తెలియజేయు అర్థమును గూర్చి ఈ 
చర్చ జరుగుచున్నది. సాధ్యమై సక్రమమైన అంశమునే ఈ శబ్దము బోధించు ననుట ఆతి 

(ప్రసిద్ధము. అవయవములును పౌర్వాపర్యమును లేనిది [కియయే కాదు. అట్టిది ఒక విధముగ 
సిద్ధావస్థయే యగును. కాగా “క్రియా అను సామాన్య శబ్దముగాని పచ్, గమ్ మొదలగు 
విశేష శబ్ధములుగాని బోధించు (క్రియ ““సావయవమనియును అ|ప్రత్యక్షమనియను” పర్యవ 
సించును. 11101 

అవతారిక. చివరి క్షణము విషయమునగూడ [క్రమమును కల్పించియే [కియా 
శబ్దమును వాడదగుననుచున్నాడు. 

ల్లో, పూర్వోత్తరై స్తదా భాగై * సమవస్థాపిత (క్రమః । 
ఎజః సోఒప్యసదధ్యాసాదాథ్యాతై రభి ధీయతే ॥ il 

తదా = అప్పుడు, ఏకః - అపి = ఒకటి అయినను, నః = ఆ చివరి అవయవము, ఆసద 

ధ్యాసాత్ = లేనివాని నారోపించుట వలన, పూర్మో తరై 8 = ముందు వెనుకలుగా ఉండు, 

భాగైః = అవయవములచే, సమవస్థాపిత [కమః = నిశ్సయింపబడిన [క్రమముగలదై, 

ఆఖ్యాతై 8 = [కియా పదములబే, అభిధీయతే = చెప్పబడును. 

తాత్త్రర్యయు___ చివరి క్షణమునందు గూడ సాధ్యత్యమును క మమును ఆరో 

పించియే కియాపదమును వాడక తప్పదు. ఆ క్షణము కూడ సమూహమం దొక భాగమే 

గదా! సమూహమును పతియొకి క్షణమునందును ఆరోపింతురని ఇదివరకే [పతిపాదింప 

బడినది. కాగా ఆయా అవయవము లాయా కణములందు [పత్యక్ష్షమైనను సముదాయరూప 

మున |కియ ఎన్నడును ప్రత్యక్షము కాదు. “కియా న శక్యాపిండీ భూతా నిద ర్శ్గయితుమ్”” 

(క్రియను ఒక ముద్దగా చూపుట అశక్యము) అన్న పతంజలి ఆశయ మిదియే. 1111 
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అవతారిక “సత్తి (ఉనికి) నిత్యము. అది సాధ్యమనుటకు వీలు పడదు. 

సాధ్యము కానపుడు అచట [కమము కూడ ఉండదుగదా ; ఆట్టయినపుడు ' “అస్తి” అను 

క్రిమాపదముచే సత్తను బోధించుట ఎట్టు కుదురను ? - అను శంకకు సమాధానము చెప్పు 

చున్నాడు. 

శ్లో॥ కాలానుపాతి య్యదూపం తద స్టీతి (ప్రతీయతే | 
పరితస్తు పరిచ్చిన్నం భావ ఇత్యేవ కథ్యతే || 12 

యత్ = ఏ, రూపమ్ = స్యరూపము, కాలానుపాతి = కాలము ననుసరించునో (సంబంధిం 

చునో), తత్ = అది, అస్తి --ఇతి = “అస్తి” (ఉన్నది) అని, ప్రతీయతే = తెలియబడును, 

పరితః = అన్ని విధముల, పరిచ్చిన్నమ్ - తు = పూర్తి అయిన స్వరూపమైతే, భావః + 

ఇతి -- ఏవ = “భావము అనియే, కథ్యతే = చెప్పబడును. 

తాత్స్రర్ళ్యంయము_ “సాధ్యముగను సక్రమముగను ఒక శబ్దము బోధించు స్థితి 

క్రియ” అని |కియయొక్క. లక్షణమును పరిష్క-రించిరి. [కియకును కాలమునకును సంబం 

ధము గలదు. కాలమువలననే [కియ విభజింపబడును. కాగా “ఉనికి” కూడ (సత్త) సాధ్యము 

గను కాలమునకు సంబంధించునదిగను నిరూపింప శక్యమగుటచె (అదియు) [కియ కావచ్చును 

ఆ ఉనికినే సిద్ధముగా చెప్పదలచినచో “భావము” అను పదమును వాడవలయును. 

వివరణము కాల విభాగమునకు లోబడి సాధ్యముగ చూపబడునదంతయు 

కియయే అగును. “అస్” అను ధాతువునకు “ఉనికి” అని యర్థము. దీనికి తిజ్ |పత్యయ 

ములను చేర్చి వాడినచో పై [కియాలక్షణము ఇచటను సరిపోవును. ఉదా: ఆస్తి = 
ఉంటున్నది (వర్తమానము). అభూత్ = ఉండెను (భూతము) _ భవిష్యతి = ఉండగలదు 

(భవిష్యము). సాధ్యమైన అంశమునశే కాలముతో సంబంధము కుదురును. సిద్ధమైన దానికి 

కాలసంబంధ మక్క-రలేదు. ఉదా : “ఘటకః”. ఇచట కాలవిశేషమేదియు తెలియదు. కాగా 

సత్తను సిద్ధముగ చూపదలచినపుడు “భావః” అను పదమే సముచితమగును 

ఎబి శేవము.___ (1) క, (చేయ), భూ, (ఉండు), అస్, (ఉండ, అను మూడు 

ధాతువులును [కియా సామాన్యమును తెలుపును. పచ్, గమ్ మొదలగు ధాతువులన్నియు 

ఆయా |కియావిశేషములను తెలుపును. కావున “కమ్ కరోతి ?” (ఏమి చేయుచున్నాడు) 

అను (ప్రశ్నకు “వచతి”, “గచ్చతి” మొదలగు సమాధానములు వినబడుచుండును. కావుననే 

“కృ” ధాతువు నొక్కదానినే అవలంబించి [కియా వ్యవహారమునంతను నడుపుకొన, 

వీలున్నది. ఉదా : “పాకం కరోతి”, “గమనం కరోతి”, “దర్శనం కరోతి” మొదలగునవి, 

భూ, అస్ అనునవి కూడ ఇంచుమించు ఇట్టితిరు గలవియే. 

(2) అస్తి, అస్తే, (ఉంటున్నది) మొదలగు చోట్ల చలనము లేకున్నను “స సతో 

కియయే అగును. కారకముల (ప్రవృత్తి విశేషమే కియ అనియు, అట్టిది చలనరూప మైనను 
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13 | 
కాకపోయినను బాధ లేదనియును వెనుక సూచింపబడెను. (1 వ కారిక. కావున “పర్వతః - 

అస్తి”, “పర్వతః _ తిష్టతి"' (కొండ ఉన్నది) మొదలగు 1పయోగములలో కూడ ““పర్య 

తము మొదలగువానియం దొకానొక వ్యాపారము నూహించుకొనవలెను. ఎల్ల కారకముల 

(పవృ త్తియు ఒకే విధముగ నుండవలయునను నిర్భంధము లేదుగదా ! 

(8) [క్రియను చెప్పు దాతువునకు తిజ్ ప్రత్యయమును చేర్చునపుడే [కియయొక్క 

(పాధాన్యమును సాధ్యావస్థయు విశదమగును. ఊదా: పచతి, పపాచ, పక్ష్యతి మొదలగు 

నవి. కాని అదే ధాతువునకు కృ తృత్యయమును చేర్చినచో క్రియ అ పధానమై సిద్ధావస్థయే 

బోధపడును. ఊదా: పాఠః (పచ్ + అ వంట) మొదలగునవి. ఇచట (ప్రత్యయము 

యొక్క- అర్థమే ముఖ్యమై ధాతువుయొక్క- యర్థము అ పధానమగును. కాగా సత్తకు సిద్ధా 

వస్థను చెప్పదలచినచో ' “భావ” అను రూప మేర్చడును (అస్ -ా భూ -- అ= భావ). nl2u 

అవతారిక పౌర్యాపర్యరూపమైన [కియావయవముల క మమునకు సంబంధిం 

చిన ఆరోపమునకు గల ఒక విశేషమును చూపుచున్నాడు. 

శో॥ వ్యవహారస్య సిదత్వాన్నచేయం గుణకల్చనా | 
గా op 

ఉపచారో హి ముఖ్యస్య సంభవాదపదిశ తే [11 18 

వ్యవహారస్య = [కియయొక్క వ్యవహారము, _ సిద్ధత్వాత్ = లోకసిద్ధము _అగుటవలన, 
ఇయమ్ = ఇది, గుణకల్పనా = ఒకదాని గుణమును వేరొక దానియందు కల్పించుట, న= 

కాదు, ముఖ్యస్య = ముఖ్యమైన వస్తువు, సంభవాత్ = ఉండుటవలన, ఉపచారః = ఆరోపము 

అపదిశ్యతే + హి = చెప్పబడును గదా | 

తాత్ఫ్ళర్యం యు... [కియయొక్క_ అవయవములందు పౌర్వాపర్యరూపమైన [క్రమము 

నారోపించుట యనగా, అనుభవ సిద్ధముగానున్న విషయమును విశ్లేషించి విశదముచేయుటయే. 

అంతియగాని ముఖ్యమై వేరుగానుండు ఒకదానియొక్క_ ధర్మమును ముఖ్యము కాకుండ వేరొక 

వస్తువునం దారోపించుట మ్మాతము కాదు. 

వివరణము___ “గౌః _- వాహీకః = వాహీకుడను వ్యక్తి గోవు. ఇచట మాంద్యము 

మొదలగు కొన్ని సమాస గుణములనుబట్టి గోశబ్దము వాహీకుని జోధించునదిగ వాడబడినది. 

అనగా గోత్యము వాహీకునియం దారోపింపబడినది. కావున ఇచటి గోశబ్దము, ముఖ్యమగు 

గోవును తెలుపకుండ వాహీకుని తెలుపును. ఈ తీరును గుణవృ త్తి యందురు. ఇట్టి చోట్ల 

ముఖ్యమగు వస్తువు వేరుగా నుండును. కాని క్రియ విషయమున ఈ తీరు సంభవింపదు. 

అచట ముఖ్యమైనదనియు ముఖ్యముకానిదనియును విభాగము లేదు. ఉన్నది [కియా మా(తమే 
దాని అవయవములందు (క్రమమును ఊహింతురు. ఇది లోక సిద్ధము. ఇచటి ఆరోపమన్నది 

వాస్తవము కాదు. అదియొక విధమైన భావన. కాగా [కియయొక్క ఏ యొక క్షణమైనను 

[క్రమమును భావించుటవలన |క్రియ యగును. కావుననే [క్రియ విషయమున ఆరోపమునుబట్టి 

“అపాధాన్యము సంభవించును” అను శంక కవకాశమే లేదు. 1181 
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అవతారిక [కియయొక్క_ (పతి అవయవమందును సమూహ ముంచబడునని 

ఇదివరకు ! పతిపాదింపబడినది (5వ కారిక). ఇపు డా విషయముననే మ 
చూపుచున్నాడు. 

శ్లో ఆహితో తర శ క్రిత్యాత్ (పతక్యేకం వా సమూహిన; } 

ఆవేకరూపా లక్ష్యంతే (కమవంత ఇవాఒ[కమాః ॥ 14 

వా = లేక, అ|క్రమాః = [కమములేని, సమూహినః = క్రియకు అవయవమైన క్షణములు, 
ఆపాతో త్రర శ క్తిత్వాత్ = తమతమ తరువాతి క్షణముల భేదమును క్రమమును ఆరోపించుట 
వలన, పత్యేకమ్ = విడివిడిగా అనేకరూపాః = అనేక రూపములు గలవిగను, కమ 
వంత 8 _ ఇవ = [కమముగలవి వలెను, లక్ష్యంతే = భాబింపబడును. 

తొత్సర్యంము... క్రియకు అవయవములగు క్షణములందు (ప్రత్యేకముగ [కమ 
మన్నది యుండదు. అయినను పతియొక ముందు క్షణమునందును తరువాతి క్షణముల 
సముదాయమందు గోచరించు క్రమమును భేదమును ఆరోపింపవలెను. అటు చేయుటవలన 
క్నణములన్ని యు భిన్నములుగను, [క మముగలవిగను స్ఫురించును, న్ 

వివరణము. [కియా క్షణముల భేదమును, కమమును, భావించుట కేవలము 
మానస _ప్మకియయే. దీనివలన పతియొక క్షణము విషయమునను, సముదాయమును తెలుపు 
ఆ యా ధాతురూపమును (పచతి, మొదలగునవి) వాడుటయు కాలభేదము కుదురుట యను 
సిద్ధించును. “సమూహమునకు [పతియొక అవయవమందును ఆరోపము” అని వెనుక చెప 
బడినది. “ఉత్తర క్షణముల ధర్మము పూర్వక్షణములం దారోపింపబడున'ని యిచట చూప 
బడినది. “"పూర్వక్షణముల స్వరూపము ను త్తరక్షణములం దారోపింపకుండుటి” ఇచటి 
విశేషము. ఎట్టు చెప్పినను పయోజనము సమానమే. nl An 

అవతారిక. “ఫలమును కిలిగించునదియే ముఖ్య మెన [కియ, మిగిలిన అవ 
యవము లన్ని యును ఉపకారములు మాతమే” అను వేరొక రీతిని విశదము చేయుచున్నాడు. 

లో అనంతరం ఫలం యస్యాః కల్పతే తాం కయాం విదుః | 

(పధాన భూతాం తాదర్థ్యాదన్యాసాం తు తదాఖ్యతా ॥ 15 

యస్యాః = దేనియొక్క_, అనంతరమ్ = తరువాత, ఫలమ్ = ఫలము, కల్పతే = పుటునో, 
తామ్ = దానిని, |పధాన భూతామ్ = ముఖ్యమైన, [కియామ్ = కియనుగ, విదుః = తెలియ 
దురు, అన్యాసామ్ + తు =మిగిలిన వానికై కే, తాదర్థ్యాత్ = ఆ ఫలమునకు సాయము 
చేయుటవలన, తదాఖ్యతా = |కియ అను పేరు, (భవతి = అగును) 

తాత్సృర్భ్యంము __ ఫలము పుట్టుటకు సూటిగా ముందున్న వ్యాపారమే వా సవమె 
నట్టియు ముఖ్యమైనట్టియు [కియ యగును, అంతకు ముందుండు వ్యాపారములన్ని యు ముఖ్య 
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మైన |కియకు _లేదా- ఫలమునక సాయము చేయునవిగాన వానిని గూడ క్రియగనే సంభా 

వింతురు, 

వివరణము. “పచి క్రియ నుదాహరణముగా తీసికొనవచ్చును. “వస్తువు 

ఉడుకుట _లెక_ మోత్తబడుట”” పాకమగును. ఇది పచి [కియయొక్క- ఫలము. పాకమునకు 

ముందుండు వ్యాపారమును “విచటనము' అందురు. అనగా వస్తువులందలి సూక్ష్మ భాగములు 

విడిపోవుట. (దీని పిదపనే మెక్త్తబడుట సంభవించును) ఇట్టి విచటనమే ముఖ్యమైన |క్రియ , 

దీనికి ముందుండు వ్యాపారము లన్ని టియందును ఇట్టి స్థితికి సాయపడుట ఉండునుగాన 

వానిని గూడ పచి |క్రియగనే వ్యవహరింతురు. చలన రూపమైనను కాకున్నను |పతియొక 
[కియయందును ఈ తీరును సూక్ష్మదృష్టితో పరిశీలింపవలెను. 

బీశోవయు__ కాగా మతభేదము వలన మూడు విధములైన [కియా లక్షణములు 

సిద్ధించును. (1) కియయొక్ళ- (పతియొక అవయవమందును సమూహము నారోపించి 

క్రియను భావించుట. (2, ఉత్తరక్షణముల స్యరూపమును పూర్వక్షణములం దారోపించి 

కియను భావించుట. (8) ఫలమునకు ముందుండు కియయే [పథాన [కియయని భావించుట 

' మరియు, ధాతువులన్నియును సామాన్యముగ “కర్తకు సంబంధించి నట్టుగ నే” వ్యాపారమును 

తొలుత బోధించును. వివక్షాధీనముగ మార్పులు ఆచటనచట జరుగును, nldn 

అవతారిక. సత్తకు (ఉనికి) సాధ్యత్యమును నిరూపించుచున్నాడు. 

శ్లో! సత్సు (పత్యయరూపోఒసౌ భావోయావన్న జాయతే | 
తావత్సరేషాం రూపేణ సాధ్యః సన్నభిధీయతే । 16 

అసౌ = ఈ, భావః = పదార్థము (వస్తువు), సతు = కారణములై నవి ఉండగా, [ప్రత్యయ 

రూపః = స్పష్టమైన స్వరూపముగలదై, యావత్ = ఎంతవరకు, న + జాయతేవాపుట్టదో, 

తావత్ = అంతవరకును, పరేషామ్ = (ఇతరములయున) హేతువులయొక్క_, రూపేణ = 

స్వరూపముతో (సూచింపబడినదై ), సాధ్యః + సన్ = సాధ్యమైనదిగా, అభిధీయతే = చెప్ప 
బడును. 

తాత్ఫ్రర్యంము__ ఏ వస్తువునకై నను ముఖ్యహేతువైన మూలపదార్థ మొకటి 

యుండును. అదియే మరికొన్ని హేతువుల మూలమున స్పష్టమైన స్యరూప స్యభావములుగల 

ఒక వస్తువుగా ఏర్పడును. అనగా కారణమే కార్యరూపమును ధరించును. ఇట్లు కార్యరూప 

మును ధరించు సమయమున వస్తువు సాధ్యస్వభావమును స్వీకరించును. ఆపుడది “అస్తి” 

అను [కియాపదముచే బోధింపబడును. 

వివరణము. కారణములు సిద్ధములుగా నుండును. కార్యము తన రూపమును 

దరించు అవస్థకు రెండు భాగములుండును, అందు మొదటి భాగము జన్మము. దినిని 

““జాయతే”'* అను [క్రియాపదము తెలుపును. రెండవ భాగము సత్త. దీనిని “అస్తి” అనునది 
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కి వున ణములను బట్టి కార్యమును కూడ సిద్ధముగ భావించి - దానినే 

కః నగ స న్స సాధ్యముగా భావించుటవలన స త్తకు సాధ్యత్వమును 
మే 

1 

యును సంపావ:పవలెను ఊదా : “సుటః _ అస్తి. ఇచట మన్ను మూలకారణము, 

sai సుతల లోటు 

అంగము చ కము ౨ మొదలగునవి ఇతర కార గణములు. ఇవి గుద్ధములు. ఏీనినిబట్టి ఘటము 
CRE) “ఘటః జాయతే” ““ఘటః అస్తి” అని వ్యవహరింతురు, 

కు సాధ్యత్యమును భావింతురు. ॥16॥ 

ట్ర న. ల లో fp . యీ | 

ఒఅ కారణముల హారము ఏ నా[శయించి సత్త 
| 

ఆవతారిత--. పైని చూపిన విధముగ భావింపనియెడల, 

లో సిద్దేతు సాధనాకౌంకె కృతార్థత్వాన్ని వ _ర్త ర్రతే | 

న క్రియావాచినాం తస్మాత్ (ప్రయోగ స్తత్ర విద్యతే ॥ 17 

సిద శత్రు = సిద్ధమైన విషయమున, కృతార్థత్వాత్ = ఫలము కలిగినందువలన , సాధనా 

కావక్షా = సాధనముల కోరిక, నివర్తతే = మరలిపోవును, తస్మాత్ = అందువలన, తత = 

నామ్ = .కియావాచకముల యొకు, పయోగ 8 = = పయోగము, న మస్ fe Ah aw 
అచట, '“యావాచి 

విద్యతే = ఉండదు. 

వాట 

ఆపె య యువఐడదుగాన, ధ్రేయాపదమును వాడనక_ర లేదు. “భావః” అను కృదంతమునే 

'ఘటస్య భావః (ఘటముయుక ఉనికి). 

తాళ్ళర్యుమ స త్తను సిద్ధముగనే భావించినచో సాధనముల ఆవశ్యకత _లేక _ 

వివర ణయ సిద్ధావస్థయనగా ఫలరూపమే. అది యున్నపుడు సాధనము 

జ స న ట్ లక్కురలడదు. 111 "౯|| 

అవోతారిశ_ కాగా |పతియొక |కియయు సాధ్యస్యభావము గలదియు [క్రమము 

గ లపయునని మర్ల చెప్పుచున్నాడు. 

ట్లో! సచాఒపూర్వాపరీభూత ఏక త్వాద(క్రమాత్మకః । 

పూర్వాపరాణాం ధర్మేణ తదర్థనాను గమ్యక్తే i 18 

ఏకత్వాత్ = ఒకటి యగుటవలన, అపూర్యాపరీభూతః = పౌర్వాపర్యము లేనిదియు, అక 
మాత్మకః = [కమము లేనిదియునగు, సఃచ+చ= ఆ క్రియ ((పధాన క్రియ), తదర్ధేన = = 
దాని కుపయోగించు, పూర్యాపరాణామ్ = ముందు వెనుకలుగనున్న అవయవముల యొక్క... 
ధ్ ర్మేణ = స్వభావముచే, అనుగమ్యతే = అనుసరింపబడును. 

తాత్భర్భొము___ [పధానమగు [కియ (ఫలమునకు ముందుండునది) వా స్తవముగ 
ఒక దానికి హొర్వాపర్యముగాని, [క్రమముగాని యుండదు. ఆయినను దానికి సాయపడు 
ఆప (కియలందలి వె వౌర్యాపర్యమును (క్రమమును దానియం దారోపింపబడును, 

. 
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20] 
వివరణము ఫలము పుట్టుటకు అవ్యవహిత ముగ ముందుండు వ్యాపార మె 

పదాన కియయనియు, దాని కుపకరించు మిగిలినవన్నియును ఆ|పదాన కియలనియును 

పర్యవసించును. 111511 

అవతారిక... ఫలమును బట్టియు అభేదమును చెప్పదగునని  (ప్రతిపాదింపు 
చున్నాడు. 

శ్రో॥ అసన్నివ రతే తస్మాత్ యత్ సత్తదుపలభ్యతే । 
౧౧ — అలాటి 

తయోః సదసతోశ్చాసా వాతైె్మక ఇవ గృహ్యాతే ॥ 19 

అసత్ = లేనిది, నివ ర్తతే = పోవును, యత్ = ఏది, సత్ = ఉన్నదో, తత్ = అది, ఉప 

లభ్యతే = (గహింపబడును, తస్మాత్ = అందువలన, సదసతోః = ఉన్నట్టియు లేనట్టియ, 

తయోః + చ జ ఆ రెండింటి యొక్కయు, ఏకః = ఒకటియైన, ఆత్మా - ఇవ = ఆత్మవలె, 

ఆసౌ = ఇది (ఈ కియ), గృహ్యతే = స్వీకరింపబడును. 

తాత్తుర్భూము._.- |కియకు ఫలమొక పే యుండును. ఆ ఒక్క_ ఫలముకొరకే [క్రియ 

యొక. లక్షణములన్ని యు (అవయవ క్రియలు) [పవర్తించును. అందు జరిగినది కనబడదు 

(అసత్తు). జరుగుచున్నది కనబడును (సత్తు). రెండును ఒకే స్వరూపము గలవి. అది ఆత్మ 

వంటిది. అవియే [కియ అది ఒక కియని భావింపదగును. 

ఎవరణము._. ఫల మొకటే కావునను, దానిని గూచ్చోయే [కియా క్షణము 

లన్నియు [ప్రవర్తించును కావునను అభదమును భావించి, “|కియ ఒక చి” అనుట సమంజస 

మని సారాంశము. |పతియొక [క్రియ విషయమునను ఈ తీరునంతను భావింపవలెను. 1191 

అవతారిక. వ్యక్తి వాదము ననుసరించి యింతవరకును [కియయుక్క- లక్షణ 

మును చూపి, (పకృతమును జాతివాదము [ప్రకారము [కియా లక్షణమును చూపుచున్నాడు. 

లో జాతిమన్వ్యే [కియామాహురనేక వ్యక్రివర్తి నీమ్ | 

ఆసాధ్యా వ్య క్రిరూపేణ సాసాధ్యేవోప లభ్యతే | 20 

అనేక వ్యక్తి కివ రినీమ్ = = అనేక ములగు వ్యక్తులందుండు, జాతిమ్ = జాతిని, [కియామ్ = 

కియనుగ, అనే = = కొందరు, ఆహుః = చెప్పుదురు, స్రా= ఆ కియాజాతి, అసాధ్యా = 

సాధ్యము కానిదై నను, వ్యక్తి కిరూపేణ = వ్య క్రియొక్క- స్వరూపముచే, సాధ్యాశ ఇవ = 

సాధ్యమైనట్లు, ఉపలభ్యతే = = కనబడును. 

తాతృ్రర్య్యయు.__- ఎల్ల (కియలందును గోచరించు ఒకానొక సామాన్య ధర్మమునే 

“కియ” యని కొందరు చెప్పుదురు. వా స్తవమున అట్టి ధర్మము నిత్యమును ఆసాధ్యము 

నగును. అయినను వ్యక్తులనుబట్టి జాతికిని సాధ్యస్వభావమును స కమత్యమును ఆపాదింప 

వలెను. 
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బివోలో ఆయు సకల గోవులందును అనుస్యూతముగ అనుభూతమగు “గోత్యము” 

అనునది జాతి. ఏ గోవు కా గోవు వ్యక్తి. అల్లే ఎవరు వండినను, దేనిని వండినను ఎల్ల వంట 
లందును గోచరించు “వంట” అను సామాన్య ధర్మము “పాకజాతి” అగును. జాతి యనునది 
శాస్రేయముగ నిత్యమును అసాధ్యమునగు అంశము. అయినను జాతిని వ్య క్షముచేయ వ్యక్తు 
లను బట్టి సాధ్యత్యము మొదలగు ధర్మములను జాతియందును భావింపవలెను. 201 

అవతాగిత___ “ఫలము పుట్టుటకు ముందు లక్షణమందున్న కియయే ముఖ్య 

[కియ” అని వ్యక్తి వాదమున పతిపాదింపబడెను (18 కారిక). అదే తీరును జాతి వాదమున 

గూడ చూపుచున్నాడు. 

శో అంతే యా వా [కియాభా గే జాతిఃనైవ (కియా స్మృతా । 

సావ్య క్రేరను నిష్పాదే జాయమానేవ గమ్యతే Il 21 

వా = లేక, అంతే = చివరిదగు, [కియాభాగే = [కియా వ్య క్రియందు, యాజ ఏ, జొతిః = 

జాతి గలదో, సా + ఏవ = అదియే, క్రియా = కియయని, స్మ ఎతౌ = చెప్పబడెను, సౌ 

అట్టి జాతి, వ్య క్తేః = వ్య క్రియొక్కు, అనునిష్పాదే = పుట్టుకయందు, జాయమానా +- ఇవ= 

పుట్టుచున్నది వలె, గమ్యతే = తెలియబడును. 

తాత్సర్యంయు_ ఏ క్రియా వ్యక్తియొక్క సమనంతరమున (వెన్వెంటనే) ఫలము 
పుట్టునో, అట్టి [కియా వ్యక్తియందు గోచరించు జాతియే “కియా జాతి” అని చెప్పనగును. 
ఇచట గూడ వ్య క్రియొక్క నిష్పత్తి ననుసరించి జాతికిని ఆధర్మ మంటగట్ట బడును. 

జవరి జయము. వ్యక్తులవలననే జాతి అభివ్య కమగును. ఆఅంతియగాని జాతి 

యన్నది వేరుగ ఎన్నడు నుండదు. కావున వ్యక్తులందుండు ధర్మములన, జాతీయం దారోపిం 

చుట జరుగుచుండును ఈ తీరునందు గూడ ముఖ్య |కియకు ముందుండు కియా వ్యక్తులు 

తదర్ధములగుట వలన (డీ పకారకములు ) క్రియ లనిపించుకొనును. వ] ॥ 

అవతారిక... “శాతియే [కియ” అని చూపి, జాతికన్నను విశాలమైన “సత్తయే” 

క్రియ యని |[పక్చృతము చూపుచున్నాడు. 

శో స్వవ్యాపార విశిషానాం సతా వాక రృృకర్మణామ్ | 
లాం ఠు — అజం 

[కియా వ్యాపార భేదేషు సత్సా వా సమవాయినీ ॥ 22 

వా = లెక, స్వవ్యాపార విశిష్టానామ్ = తమ తమ వ్యాపారములతో గూడిన, కర్త కర్మ 

ణామ్= కర్తల యొక్కయు, కర్మల మయొక్కయును, సత్రా=సత్తకాని, వా=లేక, 
వ్యాపార భేదేష = ఆ యా వేర్వేరు వ్యాపారములందు, సమవాయినీ = తప్పక ఉండు, 

సత్తాజు సత్తకాని, [కియా = క్రియ, (భవతి = అగును). 

లలు అనాలా త్త కు నను. ఎం Tr 
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తాల్ఫర్ళంయము__ “సత్ = ఉన్న వస్తువు'', “సతః = భావః = సతా = ఉనికి' ”, 

ఆయా వ్యాపారములు గల కర్తృ కర్మాదుల సత్తగాని, ఆయా వ్యాపారములందు నియత 

మైన సత్తగాని క్రియ యగును. 

బివరణము___ ఇది మిక్కిలి తా_క్రికమైన నిర్వచనము. ఇటుపెని దీని వివరణమే 

విపులముగ జరుగును. సర్వకారణమును సర్వాకారమును నిత్యమునగు ఒక తత్త్వమును 

“'సత్' అని నిర్హశింతురు. దాని భావమే సత్త. దీనినే “మహాసత్తి అనియు, “మహి 

సామాన్యము” అనియు వ్యవహరింతురు. ఇదియే జగత్తుగా గోచరించును. [పపంచముగా 

అనుభూతమగునదంత యు దీనియొక్క_ వివర్తము -లేక_ వికారము. కాగా దేనికి లక్షణ 

మును చెప్పినను అది కృతకమును, పరిమితమును అగును. తా_క్తికమైన స త్తయే అన్నిటిక్రిని 

పరమ లక్షణమని ఫలించును. అందుచేతనే |కియ యనగా సత్తయే అనియు, ఆ సత్త 

వ్యాపారముతో గూడిన కర్తృ కర్మల సత్త యనిగాని, వ్యాపారముల సత్త యనిగాని చెప్ప 
వచ్చుననియును పర్యవసించును. n22n 

అవతారిక... “ఫలము పుట్టుటకు ముందు క్షణమందున్న క్యాపారమందలి 

సత్తయే (క్రియ అను తీరునుగూడ చూపుచున్నాడు. 

శో అం త్యేవాఒత్మని యా సత్తా సా (కియా కె శ్చిదిష్యతే । 

భావఏవ హి ధాత్వర్ధ ఇత్య విచ్చిన్న ఆగమః ॥ 28 

వా = లేక, అంత్వే = చివరిదగు, ఆత్మని = వ్యాపార భాగమందు, యాజావి, సతా = 

సత్త గలదో, సా=అది, (క్రియా= (క్రియ అని, క్రైళ్చిత్ = కొందరిచే, ఇష్యతే = కోర 

బడుచున్నది, భావః + ఏవ = భావమే (సత్తయే), ధాత్వర్థః -- ఇతి = ధాతువుయొక్క 

అర్థమని, అవిచ్చిన్నః = ఎడతెగని, ఆగమః + హి = సంప్రదాయము గదా ! 

తొత్సృర్భ్యం యు___ ఫలమునకు ముందుండు వ్యాపా రముయొక్క_ స తయే క్రియ 

యని కొంద రందురు, (అంతకుముందుండు వ్యాపారములందు తాదర్థకమువలన [కియాత్వము 

సిద్ధించును) ““సత్తయే ధాత్యర్థము'' అనునది పరమ సంపదాయము. 

వివరణము. ఏది ఎట్టయినను స త్తయే క్రియ. సత్తనే భావమనియు నందురు. 

“భావమే ధాతువుయొక్క సహజమైన యర్థమ”ని పతంజలి మొద లగు పెద్దలు నిర్ణయించిరి. 

ఎశవము.- స త్తయొక్క- వికారములే సృష్టియందంతటను గోచరించును. బాహ్య 

మగు భేదములవలన మహాస త్తకు నామరూప భేదము లేర్పడుచుండును అవియే శబ్దారముల 

వైచ్నిత్యముగా భాసించుచుండును. కావుననే “తాం (పాతిపదికార్థం చ ధాత్యర్థం చ పచ 

క్షే” (ఆ సత్తనే (పాతిపదికార్థమని యు, దాత్యర్థమనియును చెప్పుదురు) మొదలగు వచనము 

లచే “శబ్ధార పపంచమంతయు సత్తామయమే'' అని తా త్తికులు చెప్పుచుందురు. సామాన్య 

ముగా సత్త విషయములో చూపబడు సంబంధములును సంబంధులును స త్రయొక్క. (పకాళ 
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ములే. కాగా ఇట్టి వాదమును ““సతా౬దై తము” అని యందురు. దీని ననుసరించియే ఈ 

ఘట్ట మంతయు సాగును. ॥విలీ॥ 

అవతారిక... ““శబ్బమువలన తెలియ అర్ధము బౌద్ధము'' అను పక్షమున |కియ 

యొక్క స్వరూపమును విశదికరింపుచున్నాడు. 

శో బుద్దిం తజ్జాతిమ న్యేతు బుద్ది సత్రామథాఒపరే | 

(పత్య_స్తరూపాం భా వేషు కియేతి (పతి జానతే ॥ 24 

భావేష = పదార్థములందు (వస్తువులందు), పత్య స్తరూపామ్ = ఆరోపింపబడిన స్యరూపము 

గల, బుద్ధిమ్ = బుద్ధినిగాని, తజ్ఞాతిమ్ తు = బుద్ధియందలి జాతినిగాని, అన్యే = కొందరు, 

కియా + ఇతి = |కియయని, |ప్రతిజానతే = తెలియుదురు, అథ = మరియు, అపరే = 

మరికొందరు. బుద్ధి సత్తామ్ = అట్టి బుద్ధియొక్క_ మహాస త్తను, [కియా + ఇతి = |క్రియయని, 

[పతిజానతే జు తెలియుదురు. 

తాత్ళర్భంయు బుద్ధియందేర్చడు వస్తువుల ఆకారము (చిత్రము) బుద్ధి యన 

బడును. (శబ్బమువలన తెలియు అర్థము మానసికమైన ఆయా ఆకారమేయని శాద్దికుల నిర్ణ 

యము) కాగా డాహ్యమైన వస్తువులకును బౌద్ధమైన వానికిని అభేదమును కల్పించి, బౌద్ధమైన 

దియ [క్రియ యనియు, అది వ్యక్తిగాని జాతిగానీ కావచ్చుననియును కొందరు చెప్పుదురు. 
బుద్ధికి చెందు మహాస తయె |కియయని మరికొందరు వ్యాఖ్యానింతురు. 

బివోరణము... పచ, గమ్ మొదలగు ఆయా ధాతువులవలన వంట, నడక 

మొదలగు [క్రియల చిత్రములు మనసునం దేర్చడును. వానికిని బయట కనబడు వ్యాపారముల 

కును అభేద మనవలెను. అందుచే [క్రియ మానసికమే యనియు, వ్య క్రిగాగాని జాతిగాగాని 

స త్తగాగాని దానిని భావింపవచ్చుననియును కొందరు చెప్పుదురు [కియా [పపంచమంతయు 

మానసికమయనుటయు, అందును స.తయే కీయ యషటయును ఇచటి విశేషము. 124i 

అవతారిక. మహాస త్రయే |క్రియయని సమర్థించుటకు ఉపపత్తిని చూపు 
చున్నాడు. 

శో ఆవిర్భావతిరోభావౌ జన్మనాశౌ తథాఒపరెః | 
(౧ ౧. 

షట్సు భా వవికారేసు కల్పితౌ వ్యావహారికౌ [1 25 

షట్సు = ఆరయిన, భావవికారేష = సత్తయొక్క- వికారములందు, వ్యావహారికౌ = లోక 

మందలి వాడుకలో (పసిద్ధమెన, ఆవిర్భావతిరోభావౌ = |పకటమగుటయు కోప్పబడుట యును, 

తథా = అట్టు, అపరైః = కొందరిచే, జన్మనాశౌ = పుట్టుటయును గిట్టుటయును, కల్పితౌ = 

కల్సింపబడి నవి (ఆరోపింపబడినవి). 

సముదేశము 381 పదకాండము 
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తాత్సర్యూము___ సత్త నిత్యము. ఎల్లపుడును ఏకరూపము. అయినను లోకవ్యవ 

హారము నడచుటకై ఆ సత్తకు ఆరు వికారములను కల్పించిరి. అందును మిక్కిలి ముఖ్యమై 

నవి “ఆవిర్భావము - తిరోభావము" అనునవి రెండే. ఆవిర్భావమును జన్మయనియు తిరో 

భావమును నాశమనియును కొందరందురు. సత్తయొక్క. తొలి వికార మావిర్భావము. చివరి 

వికారము తిరోభావము. ఇదంతయు లౌకికమైన భావనయే. 

వివరణము జాయతే (పుట్టుట), ఆస్తి (ఉండుట), విపరిణమతే (మార్చు 

చెందుట), వర్ధతే (పెరుగుట), అపక్షీయతే (క్నీణించుట), నశ్యతి (నశించుట) అనునవి ఆరు 

వికారములు. వీనినే భావవికారము లందురు. ఇచట భావమనగా స త్తయని యర్థము, సృష్టి 

యందలి |పతియొక వస్తువునకును - మొ త్రము సృష్టియంతకును _ ఈ ఆరు అవస్థలును 

తప్పవు. వీని యన్నిటికిని మూలాధారము సనాతనమైన స త్రయే. అది నిర్వికారము కాగా 

వికారములు కల్పితములు. 

సత్కార్యవాద మనియు, ఆసతాార్యవాదమనియును, రెండు వాదములున్నవి. 

కార్యము కారణమందే ఉన్నదనియు, అది బయట పడినపుడు '“ఆవిర్భావమ' 'నియు, మరు 

గె నపుడు “తిరోభావమ' 'నియును చెప్పుదురని సత్కార్యవాదము యొక్క- సారము. కార 

ణము వలన కార్యము కొత్తగా పుట్టుననియు [క్రమముగ నశించుననియును, వీనిని “జన్మ 

నాశము" లందురనియును అసత్కార్యవాదము యొక్క- సారము. 

ఎశేవము.___. మన్ను కారణము. కుండ కార్యము. కుండ మట్టేయందున్నదె యను 

టయు, దాని రూపము బయటపడుటయు మరుగుపడుటయు మాతమె జరుగుననుట సత్కార్య 

వాదము. అంతకు ముందులేని కుండ [కొత్తగా పుట్టుటయు గిట్టుటయును జరుగునన్నది 

అసత్కార్యవాదము. ఇట్టి వాదభేదమును బట్టి పై అవస్థలను సాంకేతికముగా “ఆవిర్భావ 

తిరోభావములు'' అనిగాని, ' “జన్మనాశ ములు” ” అనిగాని చెప్పుదురు. ఏది ఎట్టయినను సత్త 

మా[తము నిత్యమును నిర్వికారమునుగాన దాని విషయమున, ఈ వికారములన్నియు ఊహలే 

యగునుగాని వా స్తవములు కావు. అయినను లోక వ్యవహారము కొరకు వీసి న్మాశయింపక 

తీరదు. 251 

అవతారిక. అట్టు కల్పితములై న జన్మ నాశములే [క్రియ యను వ్యవహారమును 

పొందునని చెప్పుచున్నాడు. 

శ్గో॥ తాభ్యాం సర్వ (పవృ త్రీ నామభేదే నోప సంగహః | 

జన శ్రపాజ్ముశిత సారూప్యం స్టితిరిత్యభిధీయ తే i 26 

తాభ్యామ్ = ఆ జన్మ వినాశములు రెండింటితో, అభేదేన = అభేదముచ్చే సర్య[పవృ త్తీనామ్= 

ఎల వ్యాపారములకును, ఉపసం[గహః = సం|గహము, (భవతి = అగును), ఆశితసారూ 

ప్యమ్ = సారూప్యము నాగ్రోయించిన, జన్మ 1 ఏవ = జన్మయే, స్థితః -- ఇతి = స్థితియని, 
అభిధీయతే = చెప్పబడును. 



వాక్య్ణపదీయము 382 కియా 
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తాత్సర్శ్భంయు....._ జన్మ, వినాశము అకు రెండు పవృత్తులందే ఎల్ల వ్యాపారము 
లును ఇమిడి పోవును. అనగా వ్యాపారములన్నియ “ఈ రెండిటిలో ఒకదాని యొక్క 
సంతతియె'' అని సూక్ష్మ పరిశీలనము వలన తెలియుచుండును. “స్థితి” (కదలక ఉండుట) 
అను వ్యాపారము కూడ జన్మయే అనదగును. 

బివరోణయమయు.. పుట్టుట, ఉండుట, మారుట, పెరుగుట, శ్షీణించుట, నశించుట 
అను అరును భావవికారములు. ఇందు మొదటిదియు చివరిదియునగు “జన్మ నాశములి”ను 
నవియే ముఖ్యమైన వ్యాపారములు. మిగిలిన నాలుగును వీనికి సంబంధించినవియే. ఆయా 
అవస్థలను బట్టి “ఉండుటి', మొదలుకొని “పెరుగుట” వరకును వేర్వేరు పక్హను పొందును. 
అట్లే “క్షీజణించుట*” అన్నది నాశమునకు తొలిదశ యగును. ఇట్లు అతిసూక్ష్మముగ పరిశీ 
లించిన యెడల సృష్టియందలి వ్యాపారము లన్నియు జన్మయందో నాశమందో అంతర్భ 
వించును. ఎ వ్యాపారమైనను నిర్వికారమైన సత్తయం దారోపింపబడునదే యగును. ఇటి 
యారోపమును అభేదమును స్వికరించినందువలన జన్మనాశములే క్రియా వ్యవహారము నంతను 
పొందును. 

స్థితి (స్టా =కదలకుండు) అను ఒక వ్యాపారమున్నదది. అదియు వా స్త్రవముగ 
జన్మయెయని చెప్పదగును. కావున దానిని “తిష్టతి” అను [కి మాపదముతో బోధింపవచ్చును 
(జన్మకును స్థితికిని సాదృశ్యమును భావించినందువలన ఈ తీరు సిద్ధించును 1261 

థి 

అవతారిక '““జన్మ నాశములు కూడ పరమారములు కావు సతయే పర 
క శ్ 

థి నః 
మార్గము. అదియే ధాత్వర్థము”” అని (ప్రకటింపుచున్నాడు. 

&ో॥ జాయమానాన్న జన్మాన్య ద్వినాశేఒప్యపదారతా । 
అతోభావ వికారేషు సత్తైకా వ్యవతిషతే ॥ 27 జ © 

స లు కో ఇ జాయమానాత్ = పుట్టు వస్తువుకన్న, అన్యత్ = వేరయిన, జన్మ =పుట్టుక, నజ లేదు, 
వినాశే + అపీ = నాశమందున ప = b + అపి = నాశమందును, ఆపదార్భతా పదార్థము కాకుండుట, (అస్తి = కలదు), 
ct వా దంగ రొ వే శ న 
ం / ఇందువలన, భావవికారేషు = సత్తయొక్క వికారములందు, సత్రా = సత్త, ఏకాకా 

ఒకటియే, వ్యవతిష్టతే = ఉండును. 

తాళ్ఫర్యంము_ పుట్టుట మొదలగునవి ధర్మములు. అవి ధర్మియందు (ధర్మము 
“ల వస్తువు) ఆధారపడును. అనగా ధర్మి లేనిదే ధర్మములు భాసించుట కవకాశమే లేదు. 
గా జన్మనాశములను ధర్మములు కూడ ధర్మి నిబట్టియే వ్యవహారయోగ్యము లగును. ఎల 
ర్మముఠలకును ధర్మిగా నుండునది ఒకటే యున్నది. అదియే సత్త, అదియే అన్ని వ్యవహార 

ములకును మూలకారణము. అందువలన జన్మనాళ ములును కల్పితములే. 

ఎవరజము___ పుట్టుదానికన్న వేరుగ “*పుటుటి అను ధర్మ ముండదు. అటే నశించుదానికన్న వేరుగ “నాశమ'ినునదియ న "సరయునకును మ : 
కన్న వరుగ “నాశమ'నునదియు నుండదు. సర్వమునకును మూలమగు *“*స త్తి” 

సముద్దేశము 33 పదకొండము 

2 ధర్మినిబట్టి ఇట్టి వ్యవహారములన్ని యును కుదురుచున్న వి. సర్వ వ్యాపకమును సనాత 

నమునగు '“మహాసత్ర''కు వాస్తవమున ఎట్టి వికారములును లేవు (ఉన్నచో అది నిత్యము 

కానేరదు). కాగా విశ్లేషించి చూడగా చూడగా చివరకు మహాస త్తయే సకల వ్యాపారములకును 

ఆధారమని ఫలించును. అందుచే ““స త్తయే ధాతువుయొక్కయు |ప్రాతిపదికము యొక్కయు 

అర్థమనియు, శబ్దార [ప్రపంచము సత్తయొుక్క_ విలాసమే యనియును”' చెప్పుదురు. అయినను 

అట్టి సత్తనే క్రియాపదమును (జాయతే మొదలగునది) వాడి సాధ్యముగను, నామపదమును 

(ఘటః, పటః మొదలగునవి) వాడి, సాధనముగను చూపుచుంచురు. n2Tn 

అవతారిక. సత్తకు జన్మాది భేదములు లేకున్నను “అవి ఉన్నట్టు” లోకమున 

వ్యవహారము జరుగునని చెప్పుచున్నాడు. 

అ అధ అద్ద క్ర లో పూర్వభాగస్తు యజ్ఞాతా_త్తజ్ఞన్మ వ్యపది శ్య | 

ఆశ్రిత క్రమరూపేణ నిమి త్తత్వే వివక్షితే ॥ 28 

జాతాత్ =ాపుట్టిన దానిక్తి, పూర్వభాగః = ముందు అవస్థ, యత్ + తు = ఏడయితే కలదో, 

తత్ = అది, ఆశ్రిత |క్రమరూపేణ = [కమము నాశయించుటచే, నిమి త్తత్వే = వ్యాపారము 

గలదిగ, వివకితే = చెప్పదలప బడినపుడు, జన్మ కా జన్మగా, వ్యపదిశ్యతే = చెప్పబడును, 

తాత్సర్భంయు.._ పుట్టినదానిని “జాతి అను నామ పదముతో వ్యవహరింతురు. 
“వాత'' అను వ్యవహారమునకు ఏది హేతువగునో దానిని వ్యాపారముగ భావించి “జాయతే” 

(పుట్టుచున్నది) అను [క్రియాపదముతో నిర్దేశింతురు. 

విభరజము “జాతః” అనునది. పరినిష్టితమైన (పూర్తి అయిన) అవస్థను 

తెలుపును. ఇందు మొదటిది సాధనావస్థ. రెండవది సాధ్యావస్థ. (రెండును కల్పితములే) 128 

అదతారిత శె అంశమునే విశదీక రింపుచున్నాడు. 

శో॥ ఆభ్యాత శబైరర్లో ఒసా వేవం భూతో౬ఒభిదియతే | 

నామశళబ్లాః (ప్రవర్తంతే సంహారంత ఇన (కమమ్ 11 29 

అసౌ = ఈ, ఆర్థః = విషయము, (జాతమునకు ముందు అవస్థ, ఏవం భూతః = ఇట్టిదిగా 

(క్రమము గలదిగ), ఆభఖ్యాతశబ్దెః = తిజంత పదములే (జాయతే మొదలగు వానిచే), ఆధి 

ధీయతే ఆ చెప్పబడును, నామళద్దాః = నామములు (సుబంతములు), [కమమ్ = క్రమమును, 
సంహరం తః + ఇవ = ఉపసంహదించునవి వలె, పవ ర్రంతే = (పవర్తించును. 

తాత్తర్యంయు_._ “జాయతే” మొదలగు తిజంతములు పుట్టిన వస్తువుయొక్క. 

పూర్వావస్థను సాధ్యమగు రీతిని పకటించును. “జాత” మొదలగు నుబంతములు అదే 

వస్తువుయొక్క_ సిద్ధావస్థను బోధించును. 



వాఠక్యపదీయము ేర్టిడ తియ 

ఎనరణము_ [క్రియాపదము క్రమమును సాధ్యభావమును సూచించుననియు, 

నామపదము [కమము లేకపోవుటను సిద్ధభావమును సూచించుననియును సారాంశము. 

అవతౌరిర్ పూర్వభాగము జన్మ మైనట్టు ఉత్తరభాగము వినాశమగునను 

కొందరి మతమును చూపుచున్నాడు. 

శో॥ ఫలం ఫలాపదేళో వా వస్తు వా తద్విరోధి యత్ ! 

తదన్య ఏవ పూర్వేషాం నాశ ఇత్యపదిశ్యతే ॥ 30 

ఫలమ్ = ఫలముగాని, వా లేక, ఫలాపదేశః = ఫలముగా భావింపబడునదిగాని, వాకా 

లేక, తద్విరోధి = నశించుదానికి విరుద్ధమైన, యత్ = ఏ, వస్తు == వస్తువుగలదో, తత్ == 

అదిగాని, అన్యః + ఏవ = వేరయినదియే. నాఠః + ఇతి = వినాశమని, పూర్వేషామ్ = 

పూర్వుల మతమున, అపదిశ్యతే = చెప్పబడును 

తాత్ఫార్యుము.-- “నాశము లేక అభావము వెరొక పదార్థము” అని కొందరి 

మతము అది ఫలముగాని ఫలముగా భావింపబడు అంశముగాని పూర్తిగా విరుద్దమైన వస్తువు 

గాని కావచ్చునని వారి ఆశయము. అట్టి నాశము “నశ్యతి” మొదలగు తిజంతములచే 

సాధ్యముగను, ““నాశః'' మొదలగు సుబంతములచే సిద్ధముగను తెలియజేయబడును. 

వివరణము... గమనమునకు ఫలము అనుకొన్న (పదేశమును చేరుట. దీనినే 

“ఊఉ త్తరదేశ సంయోగము” అందురు. ఈ సంయోగము కలుగగనే గమన మాగిపోవును. 

అనగా అది నశించినట్టు లెక్క. ఇర్ట్రే ఆయా పనియొక్క ఫలము కలుగగానే ఆపని 

నశించును అందుచే ఫలమునే నాశమని అనుకొనవచ్చును. ఇదియొక భావన. లేక-- కుండను 

(బద్దలు కొట్టినచో ముక గ్రాలగును. ఇస్తే ఆ యా వస్తువులు పాడ్రయినపుడు వాని అవయవ 

"ములు మిగులును. వానినే నాశమను పదార్థ ముగా ఊహింపనగును. ఇదొక భావన. లేక- 

సుఖము కలుగగనే దుఃఖము పోవును. దుఃఖము కలుగగనే సుఖము పోవును. ఇట్టు ఒకటి 

యున్నపుడు దానికి విరుద్ధమైనది యుండదు. కాగా పిరుద్ధమైన దానినే నాశమని (విరోధియగు 

దాని నాశము) చెప్పవచ్చును. ఇది వేరొక భావన. ఎట్టయినను నాశమన్నది (ప్రత్యేకమైన ఒక 

పదార్థమని చెప్పవలెను. ఇది వస్తువుయొక్క- చివరిదశను బోధించును. “నశ్యతి” అనునది 

నాశముయొక్క- [కియారూపము “నాశః'' అనునది దానియొక్క [దవ్యరూపము. 1801! 

అవతారిక... “ఒక వస్తువును వేరొక వస్తువుయొక్క- వినాశముగా (గహించు 

బెట్టు 2''__ అను శంకకు సమాధానము చెప్పుచున్నాడు. 

శో॥ నైవాస్తి నైవనాస్తీతి వస్సునో (గహణాద్వినా । 
కల్పతే పరరూపేణ వ స్త్వన్యదనుగమ్యతే ॥ 31 

వస్తుః = ఒక వస్తువుయొక్క-_, [గహణాత్ = (గ్రహణము, వినా = లేకుండ, అస్తి + ఇతి = 

కాం న ల ys oie pays se నా. 25 = mee cr లలాయడ పయనం న seen సల కం 

న క. లోకంబు a బవ కంల =. : అ క నా 

సముద్రేశము ఏర్రిక్ 
32] 
“అస్తి” అనునది (ఉన్నది - అని), న- ఏవ + కల్పతే =కుదురదు, న + అస్తి + ఇతి 

= “నాస్తి” అనునదియు (లేదు - అని), న + ఏవ + కల్పతే =కుదురదు, పరరూపేణడా 
వేరొక వస్తువుయొక్క- రూపముచే, అన్యత్ = వేరొక, వస్తు = వస్తువు, అనుగమ్యతే = 

తెలియబడును. 

పదకొండము 

తాత్సృర్భూము___ ఒక వస్తువును బట్టియే వేరొక వస్తువుయొక్కి- ఉనిక్రినిగాని 

లేమినిగాని చెప్పుటకు వీలు కలుగును. ఇది వస్తుత తము. పూ ర్షిగా శూన్యరూప మైన అభావ 
మును ఎన్నడును ఏ విధముగను [గహీంపజాలరు కావున ఒక వస్తువును వేరొక వస్తువు 

యొక్క_ అభావముగా నిర్రశింపవచ్చును, 

వివరణము... భావమనగా సత్త _లేక_ ఉనికి దీనికి (పతిద్వంద్వి అభావము. 

దీనిని భావమును బట్టియే అనుసంధానము చేయవలెను అనగా భావముయొక్క- స్వరూపమును 

విడిచినచో అభావముయొక్క_ స్వరూపము స్పష్టపడదు. ఉదా : ఘటమున్నది. దీని యభావ 

మును ఘటమును బట్టియే భావింపగలుగుదురు. అనగా ఘటా౭భావము ఘటరూపమే. ఇకే 

[పతియొక అభావమును ఆయా భావరూపమే యగును. భావమునుగూడ వస్తువుయొక్క 
రూపమును బట్టియే (గహింతురు. రూపమును వేరుచేసి వేరుగా వస్తువుయొక్క భావమును 
గుర్తించుట అసంభవము. కాగా “అ స్త యనుటకుగాని, “నాస్తి” యనుటకుగాని ఏదోయొకి 

వస్తురూపము మానసికముగనై నను ఉండక తప్పదు. కావుననే ఒక వస్తువు మరియొక దాని 

యొక్క అభావము కావచ్చును. 

విశేషయు__ మహాస త్తకైనను కృతకమైన రూపములను (బాహ్య రూపములు) 

భావింపనిచో అది సర్వహన్యమే యగును. అట్టిది మనసునకుగాని వాక్కునకుగాని అందదు. 

అట్టయినపుడు లోకవ్యవహారము నడువదు. అందుచే వస్తువుల రూపముల ననుసరించియే 

భావాఒభావములను తెలియక తప్పదు. 18511 

అవతారిక శూన్యమైన తావున దట్టమైన చీకటియందు చేతితో తడవుచు- 

““ఏమియు లేదు” అను అభావమును అనుభవింతురు. అచట వస్తువుయొక్క |పస కి లేదు 

గదా! అయినను అభావము వస్తురూప మెట్టగును 1-. అను శంకిను తోసి పుచ్చుచున్నాడు. 

లో భావాభావౌ ఘటాదీనామస్పృళన్నపి పాణినా । 

కశ్చి'ద్వేదా౬(పకాశేఒపి (పకాశే తత ఏవ వా॥ §2 

(పకాశే = వెలుగునందును, వా = లేక, అ|పకాశ + అపీ = నీకటియందును కూడ, కళ్చిత్ 

= ఒకొనొకడు, పాణినా = చేతితో, అస్పృళన్ ._ అపి = తాకకున్నను, ఘటాదీనామ్ = 

ఘటము మొదలగు వానియొక్క-, భావాఒభావౌ = భావా౭ భావములను, తతః 4 ఏవ= ఆ 

వస్తువులను బట్టియే, వేద = తెలిసికొనును. 

తాత్ఫ్ళర్భంయు._ ఆయా వస్తువులయొక్క_ స్వరూపములు వేరే [ప్రమాణములచే 

[25] 
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ముందుగనే నిశ్చితములై యుండును. గాఢాంధకారమున గూడ చేతితో తాక కకున్నను ఆయా 

నిశ్చితములైై న వస్తువులను బజ్జి త యె వానియొక ,. భావమునుగాని అభావమునుగాని (గ హింప 

వీలగును. వెలుగు విషయమున వేరుగ చెప్పనక్కరలేదు. కావున ఒక వస్తువు వేరొక వస్తువు 

దుక)... అభావమగుటలో అనుపపత్తి లేదు. ॥| 

౮ 

£9 వరీణయు వస్తువులయొక ,- స్వరూప స్యభావములన్నియును పమాణాంత 

జొపడి మననున హత్తుకొని యుండును. చికటిలో చేతికి తగులకుండుటచే ఆయా 

వమును వాని రూప మును బట్టియే భావింతుము. (ముందుగ తెలియని వస్తువెనచో 

దాని భావము విశదపడదు. అయినను “ఏడో ఒక అఆకారమ''ను జ్ఞానము మా|తము 

కలుగును అడియు దాసి రూపమును బట్టియే గదా! అందువలన భావము వస్తురూప మైనట్లు 

మే 

తాం స 

౧ pa) 

అలో 
హర్ భావము కూడ వస్తురూప 

రయులడే గ 

| ef 
వస్తువుల ఆభా 

యగును, 182 

అవతారిక. వేరొక మతము |పకారము జన్మమును నాళమును విళదికరింపు 

చున్నాడు. 

శ్లో! వ్యాపి సౌక్క 0 క్వచిద్యాతి క్వచిత్సం హన్యతే పునః! 

అకుర్వాణో౬థవా కించిత్ స్వశ కై వం (ప్రకాశతే [| వలీ 

వాపీ = అంతటను వ్యాపించియుండు తత్త్వము, క్వచిత్ = = ఒకచోట, సౌక్ష్య్యమ్ = సూక్ష్మ 

మగుటను, యాతి = పొందును, పునః = మరియు, కృచిత్ = వెరొకచోట, సంహన్యతే = 

స్వరూపమును పొందును, అథవా = లేక, కించిత్ = ఏమియు, అకుర్వాణః = చేయనిదై , 

క్రిచే, ఏవమ్ = ఇట్టు, (ప్రకాశతే = = |పకాశించును. 

తాత్ఫర్యం యము పధానమను తత్త్వమొకటి యున్నది. దానినే “పకృతి” 

యనియు నందురు. ఆది సర్వవ్యాపక ము. సత్త్వము, రిజస్సు, తమస్సు అను మూడు గుణ 

ములు దాని స్యరూపము. ఒకపు డా పకృతి సంకోచమును పొందును. ఈ అవస్థను 

“నశ్యతి అను |క్రియగను, “నాశక”. అను [దవ్యముగను చెప్పుదురు. మరియొకప్పు డొ 

పకృతియే వికాసమును చెందును ఈ అవస్థకు “జాయతే అని |క్రియగను, “జాతః” 

ముగ ను వ్యవహరింతురు. ఈ సంకోచ వికాసములు అనెడు రెండు దశలును 

(పకృ తియొక్క- శక్తి విలాసములే. 

వివరణము పకృతి సర్వశ క్రి క్రి సంపన్నమనియును సర్వకారణమనియును 

సాంఖ్యు అందురు. తడనుసారము జన్మనాశములనునవి _పకృతియొక్క అవస్థాభేదములే 

వెరు అంశములు కావు. . 1881 

సముద్రేశము ప్రస పదకొండము 

శ్లో॥ సర్వరూపస్య త త్ర్త్వస్య యత్ [క్రిమేణవ దర్శనమ్ | 

భాగైరివ పక్ష ప్తీశ్చ తాం కియామపరె విదుః ॥ 84 

సర్వ రూప పస్య = ఎల్లి రూపములునుగల, తత్త స = పర్మబహ్మముయొక్క, కమెణ + ఇవ 

= క్రమమున్నట్టుగ, దర్శనమ్ = కనబడుటీయ, భాగ్రైః + ఇవ = భాగములున్నట్టుగ, 
ప్రక్ఫ్ప్తీః (చ = కల్పనమును, యత్ = ఏది గలదో, తామ్ = దానిని, [కియామ్ = |కియ 

నుగ, అపరే = మరికొందరు, విదుః = తెలియుదురు. 

తాత్ళర్భము.__. సర్వసృష్టికిని నిదానమగు తత్త్యమొకటి. దానినే “సత్తు” 

ఆనియు, “బహ్మము'' అనియు నందురు. అది సర్వశ డ్రి సంపన్న ము. కాలము, దిక్కు 

మొదలగునవి ఆ సత్తుయొక మహాశక్కలు. అందు కాలమను శ క్తివిబట్టి |క మమును భాగము 

లును తోచును ఇట్లు తోచు అంశమును (క్రియ యందురు. దిక్కు, దేశము అను శక్తులను 
బట్టి సిద్దరూపములు గోచరించును. వానిని [దవ్యములని చెప్పుదురు. ఇదంతయు అజ్ఞాన 

విలసితము. స్తుత త్త్యమున ఎట్టి భేదములును ఎట్టి వ్యవహారములును లేవు 

వివరణము. ఇది |బహ్మాదై ఇతమతము. పర బహ్మమే అజ్ఞానమువలన పపంచ 

ముగ తోచుననియు, అది |భాంతియనియను, వాస్తవమున నామరూపములు లేవనియును 

దీని సారము. దీని ననుసరించి సాధ్యము, క్రమము, [కియ, - సాధనము, అక్రమము, 

[ద్రవ్యము మొదలగు గు వృవహారములన్నియును కేవలము (ాంతిజనితములని పర్యవసించును. 

పె కారిక పరిణామవాదమును చూపినది. ఒక వస్తువు వేరొక వస్తువుగా మారుట పరిణామ 

మగును. ఉదా: పాలు పెరుగుగా మారుట. |పకృతియే |పపంచముగ మారుట “పరిణామ” 
మగును. కాగా (క్రియ యనునది (పకృతియొక్క పరిణామమని దీని ముందరి కారిక సూచించి 

నది. ఈ కారిక వివర్తవాదమును విశదికరించినది. (వాంతివలన ఒక వస్తువు వేరొక వస్తువుగా 

తోచుట “వివర్తమి”గును. ఉదా : చీకటిలో [తాడు పాముగా తోచుట. అట్లు _బహ్మమే 

పపంచముగ తోచుట వివర్తమగును. కాగా “క్రియ” మొదలగు వ్యవహారములన్ని యును 
(బ్రహ్మ వివ ర్తములే యగును, ఇట్టి అదై ఇత తత్త్వమ వై యాకరణులకు అభీష్టము. 1841 

ఆవతారిక___ “స తయే సర్వ వ్యవహార ములకును నిదాన''మని ఉపసంహరింపు 
ద 

చున్నాడు. 

శో॥ సతా స్వశ కి యోగేన సర్వరూపా వ్యవసితా। 
౧ — —D (టు 

సాధ్యా చ సాధనం చెవ ఫలం భోక్తా ఫలస్య చ ॥ 95 

సత్తా = సతయే, స్వశ క్రీ కియోగెన = తన శక్తుల సంబంధముచే, సర్వరూపా = సకలమైన 

న్ వాపములును గలదిగ, వ్యవస్థితా = ఉన్నది. సాధ్యా చడ సాధ్యమనియును, సాధనమ్ చా 

చ- ఏవ = సాధనమనియుశు, ఫలమ్ = ఫలమనియును, ఫలస? = ఛలముయొక లీ గ్రా! 
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తొత్ర)రంయు.__- సృష్టిలో కనబడు వస్తు సముదాయమునకును దానికి సంబంధిం 

చిన సకల వ్వవహారములకును మూలము సత్తయే. “సత్”! (ఉన్నది) అను జ్ఞానమంతటను 

ఎడతెగక ఉండును. అది సర్వశ క్రి సంపన్నము. ఆ శక్తులవలననే సత్త ఒకటియేయైనను 

వివిధ ములుగ భాసించును. సాధ్యము, (క్రియ), సాధనము (| దవ్యము), ఫలము, భోక్త 

(ఫలము ననుభవించువాడు) మొద లగునవన్నియును స'త్తయొక్క జొపాధిక భేదములే 

(ఆయా దేశకాల పాతముల న ననుసరించి ఏర్పడునవి. దేశకాలాదులును వా స్తవమున కల్పిత 

ములే). 

వివరణము వ్యావహారికముగ (కియా యా లక్షణము నెన్ని విధములుగ చూపినను 

పారమార్థికముగ స సత్తయే (క్రియ యని ఇచటి తత్త్వము. |కియ విషయముననే గాక 

మిగిలిన అన్ని విషయిములందును గూడ పరమార్థ మిదియేయని, “తాం పాతిపదికార్థం చ 

ధాత్వర్థం చ (పచక్షతే”, “సెవ భావవి వికా రేష షడవస్థాః (పపద్యతి” (జాతి సముద్దేశము - 

85 కా) మొదలగు వచనములతో (గంథక ర్ర పెక్కుసారు లిదివర కే |పతిపాదించెను. _బహ్మా 

దై ఇతమన్నను సత్తాదై ఇతమన్నను, మరియే అదై ఇతమన్నను తాత్పర్య మొక పే. ““ఒకటియే 

అనేకముగ తోచును” అన్నది ఆ తాత్పర్యము. 181 

అవతారిక సాధన సముద్దేశమందు ఇదివరకు చూపిన క్రియా లక్షణమును 

గుర్తుచేయు చున్నాడు. 

శో॥ క్రియామన్యే తు మన్యంతే క్వచిదప్యన పా శితామ్ | 

సాధనై కార్టకారిత్వే _ప్రవృత్తిమనపాయి నీమ్ ॥ 36 

అన్యే + తు = మరికొందర్తై తే, కృచిత్ - అపి = ఎచటను, అనపా తామ్ = ఆధారపడ 

నటువంటిన్ని, అనసాయినీమ్ = నాశములేని, _ సాధనైకార్థకారిత్వ = సాధనములతో కలిసి 

ఒక ఫలమును సాధించుట కుపయోగించు, |పవృశత్తిమ్ = (పవృ త్తి తిని (వ్యాపారమును), 

కియామ్ = = కియనుగ, మన్యంతే = తలంతురు. 

తాత్పర్యము. నిత్యమైనట్టియ స్వతంతమైనట్టియ ఒక శక్తి సాధనముల 

ద్వారమున ఫలమును సాధించును. అద్ సాధనమల ప్రవృత్తి తిరూపమున గోచదించును. 

వివరణము “పవృ త్తిరేవ పథమం క్వచిదప్య న పాగ్రితా' అను సాధన 

సముద్దేశ మందలి కారిక (సాధన, వీవీ, కా.) (పతిపాదించిన కియాలక్షణ మిచట పరామర్శింప 

బడెను, 
1861 

అవతారిక “నిత్యమైన శ కి సాధ్యమెట్టగును 2 అను శంకకు సమాధానము 

చూపుచున్నాడు. 

ల సామాన్యభూతా సా పూర్వం భాగ థ (వవిభజ్యతే | 

తతో వ్యాపారరూ కే భల సాధ్యేవ వ్యవతిష్ట తె 11 87 

సముద్దేశము 389 పదకొండము 

381] 

పూర్వమ్ = మొదట, సామాన్యభూతా = ఆజా సామాన్యముగ నుండు సా హాలు శక్తి, కాగ శ8 డా 

థాగ ములుగ , (పవిభజ్యతే = = విభజింపబడును. తతః = తరువాత, వ్యాపార రూపేణ = 

వ్యాపారముల స్వరూపముచే, సాధ్యాఇవ = సాధ్యమైనట్టుగ, వ్యవతిష్టతే = ఉండును (కని 

పించును). 

తాత్తృర్భము.__ వా స్తవముగ శ క్రి నిత్యమే సాధ్యము కాదు. ట్టి విభాగము 

లును దానికి లేవు. అయినను ఆ శక్తి, సాధనములనుండి _పసరించునపుడు, పాధనముల 

భేదమును బట్టి భిన్నముగ (భేదములు గలదిగ) కనిపించును. కావుననే వ్యాపారముగ 

గోచరించినపుడు సాధ్యముగ కూడ భావింపబడును. 

వివరణము. అవిభ క్రమగు శక్తి సాధనముల భేదమును బట్టి విభ కమైనట్టును 

సాధ్యమైనట్టును అనిపించును. తదనుసారమే వంట, నడక మొదలగు వ్యాపారములన్నియు 

వేర్వేరుగ తోచును. కాగా సామాన్యావస్థయందు నిత్యమైన న్ శక్తినే విశేషావస్థయందు ' “వ్యాపార 

మనియు సాధ్యమని ''యును వ్యవహరింతురని ఫలించును. “కారకాణాం పవృ త్తి తి విశేషః 

కియా” (సా ధనముల వ్యాపారమే క్రియ అను పతంజలి వచనముయొక్క- తాత్సర్యమిదియె. 

nT 

అవతారిక పై విషయముననే రెండు మతములను చూపుచున్నాడు. 

లో (పకృతిః సాధనానాం సా (పథమం తచ్చ కారకమ్ । 

వ్యాపారాణాం తతోఒన్యత్వమపరై రుప వర్ణ తే i 38 

సాౌ= నిత్యమైన ఆశ క్రి, సాధనానామ్ = కారకములై న (దవ్యముల శక్తులకు, (పకృతిః = 

మూలము, తత్ + చ = అదియె, (పథ మమ్ = మొదటిదగు, కారకమ్ = కారకము, (భవతి 

= అగును, తతః = ఆ శ క్రికన్న, వ్యాపారాణామ్ = వ్యాపారములకు, అన్యత్వమ్ = 

భేదము, అపరై 8 = మరి కొందరిచే, ఉపవర్ణ్యతే = చెప్పబడును. 

తాత్పర్యము. సనాతనమైన శక్తియే సకల సాధనములకును ఆయా శక్తిని 

పసాదించును. అది లేనిదే సాధనములకు శ క్రియే ఉండదు. కావున వాస్తవమైన కారక మా 

శ క్రి యొకటే అయినను సాధనముల భేదము ననుసరించి దానికిని కొందరు భేదము నాపా 

దింతురు. “మూలమైన శక్తి వేరనియు దానివలన (ప్రసరించు వ్యాపార ములు వేరనియును” 

మరికొంద రందురు. 

వివరణము. మూల భూతమగు శ క్రి సామాన్యము. [దవ్యముల శకులు విశేష 

ములు. ““అవస్థనుబట్టి భేదముకాని వాస్తవమున రెండును ఒకే” అని ఒక మతము. 

“రెండును వేర్వేరు” అని రెండవ మతము. 188n 

అవతారిక కాగా “ఒకటే అయినను వెేర్వేరుగ తోచు శక్తి [కియ” అని 

తేలినది. అట్టి క్రియను ఆక్యాతము (తిజ్ (పత్యయాంతము) బోధించునందురు. ఆఖ్యాతము 
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బోధించు అంశములు కారకము, సంఖ్య, కాలము, పురుషము మొదలగునవియు పెక్కు 

లున్నవి గడా! అయినపుడు ““ఆఖ్యాతము కియనే తప్పక బోధించున''నుట బట్టు పొసగును 

అను శంకకు సమాధానమును చెప్పుచున్నాడు. 

లో బహూనాం సంభ వేఒర్జానాం 'కేచిదేవోప కౌరిణః । 

సంసరే కశ్చి దేషాం తు (పాధాన్యన (పతీయతే 11 39 
"మ 

బహూనామ్ = పెక్కు, అర్థానామ్ = అంశముల యొక్క, సంభవే = ఉనికియందు, సంసర్గ 

= సంబంధ మేర్చడగా, కేచిత్ +- ఏవ= కొన్ని అంశములే, ఉపకారిణః = సాయము చేయు 

నవియై, (భవంతి = అగును), ఏషామ్ = వీనిలో, కళ్ళ్చిత్ + తు = ఒక అంశ మైతే, పాధా 

న్యేన = ముఖ్యముగా, [పతీయతే = తెలియబడును. గ 

తాత్న్రర్భం ము___ సెక్కు. అంశము లొకచో కూడినపుడు వానికొక సంబంధమును 

చెప్పక తప్పదు. సంబంధము లేనిచో వాని సమావేశమునకు పయోజనముండదు. అట్టు 

సంబంధము కుదిరినపుడు ఆ యంశములలో ఏదో ఒక అంశము మా|తమే ఉపకారమును 

పొందునదియై ముఖ్యమగును. మిగిలినవన్నియు ముఖ్యమైన దానికి సాయముచేయుచు ఆప 

ధానము లగును. 

వివరణము. సంబంధమన్నది ఒకటి ఎర్పుడినపుడు ఆ సంబంధమునకు 

లోనైన అంశము లన్ని టికిని సమ|పాధాన్య మెన్నడును కుదురదు ఒకటి |పధానమై మిగిలి 

నవి అ్మపధానమగుట సహజమైన విషయము. అందుచే ఆఖ్యాతము క్రియను ముఖ్యముగ 

తెలుపుటయు, కారకము మొదలగునవి అచట అ|పధానములగుటయును సంభవించును. ॥89॥ 

అవతారిక. మీది కారిక చెప్పిన యంశమునే |ప్రకృతమున సమన్వయము 

చేయుచున్నాడు. 

శో సాధ్యత్వా_త (త్ర చాఖ్యాతె ర్యారపారాః సిద్దసాధనాః | 

(పాధాన్యేనాఒభిధీయం తే ఫలేనాఒపి (సవ ర్తితాః i 40 

తత్ర + చ = వానిలోనయితే, సిద్ధసాధనాః = సిద్ధమైన కారకములు గలవియు, ఫలేన -- 
— 

అపి = ఫలముచ గూడ, [ప్రవ రితాః = | పవ పజేయ బడిన, వ్యాపారాః = కియలు, రిం 

తైః == తిజంతములచే, పాధాన్యేన = ముఖ్య 

యి 

సాధ్యత్వాత్ = సాధ్యములగుట వలన, ఆఖ్యా 

ముగా, అభిధీయంతే = చెప్పబడును. 

తాత్బ్రర్భ ము___ తిజంతమువలన |కియ, కారకము, కాలము, సంఖ్య, పురుషము 

మొదలగు పెక్కు, అంశములు తెలిసినను వానిలో |క్రియయే ముఖ్యమగును. మిగిలినవన్ని యు 

ముఖ్యమైన [కియకు సాయముచేయుచు అ|పధానములగుశు. ఫలము కూడ క్రియకు అంగము 

గానే భావింపబడును. అట్టి క్రియ ఏదయినను “ఒకటియె” అనుట తత్త్వము. 

య. 
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వివరణము. '“'పచతి అను దాని నుదాహర ణముగా తీసికొనవచ్చును. ఇచ 

““వండువాడు', అను కర్తయు, ““అతడొకడే” అను సంఖ్యయు, “వ ర్రమానము” ఆను 

కాలమును, “ఆతడు” అను పురుషమును, “వంటి” అను క్రియయు ఒక పదమువలననే 

తెలియును. అయినను “వంట” అను [కియయె ముఖ్యమని వై యాకరణుల సిద్దాంతము. 

సాధింపదగిన పని “వంటోయ కావున అది |పధానమగుటయు, మిగిలినవి ఏదోయొక 

విధముగ వంట కుపకరించునవి గాన అ పధానములగుటయును న్యాయమే యగును. 

విశేషము |కియను నిర్వర్తించు కారకము సిద్ధముగనే యుండునుగాన అది. 

సాధ్యము కానేరదు. సంఖ్యయు, పురుషమును కారకమునకు చెందునుగాని సాక్షాత్తుగ క్రియకు 
చెందవు. |కియ జరుగు సమయము వెల్లడి అగుటయే కాలమగును. ఇర్హై యంశములన్ని యును 

క్రియకు అంగములే యగును. |క్రియయే లేకున్నచో ఇవన్నియు వ్యర్థ ములుగా భాసించును. 

అల్లే తిజంతము ఫలమును గూడ అపధానముగనే బోధించును. వాస్తవమున ఏ క్రియ 

అయినను ఫలముకొరకే |పవ.ర్తించినను, ఆయా |క్రియను చెప్పునపుడదియే ముఖ్యమగుట 

సమంజసము. క్రియవలననే ఫలము పుట్టుటయు, ఫలము నుద్దేశించి “ఇట్లు చేయుము 

“అట్టు చేయము” అని |క్రియనే సూచించుటయును లోక మున అనుభవసిద్ధము. కాగా [క్రియ 

ముఖ్యిమగుటయు ఒక టే అగుటయును సిద్ధించును. కావుననే “ఏకా [కియా” ((క్రియ ఒక ల్సి 

అని శాస్త్రజ్జు లందురు. 1401 

అవతారరో్__ [కియ ఒకటియే అయినచో ““పంచకృత్వః పచతి”” (అయిదు 

మారులు వండుచున్నాడు) మొదలగు [పయోగము లెట్లు కుదురును ? _* అను శంకకు సమా 

ధానము చూపుచున్నాడు. 

లో ఏకత్వావృ త్తి భేదాభ్యాం భేదాభేద సమన్వయే । 

సంఖ్యా స్మతోపలభ్యం తే సంఖ్యేయావయన (క్రియాః ॥ 41 

త|త= ఆ కియయందు, ఏకత్వా వృత్తి భేదాభ్యామ్ = “ఏకత్యము”, “ఆవృ త్రి” యను 

భేదముల వలన, భేదాభేద సమన్వయే = భేదమును అభేదమును గూడ సంభవింపగా, సంఖ్య 

యావయవ [కియాః = లెక్కింప వీలయిన అవయవ |క్రియలుగల, సంఖ్యాః = సంఖ్యలు, 

ఉపలభ్యంతే = పొందబడును. 

తాత్భర్వము-_- [క్రియ ఒకటియే. అయినను దానికి ఆవృ త్రిని (మరల మరల 

జరుగుట) చూపవచ్చును. ఇట్లు ఒకటియగుట వలన అభేదమును ఆవృత్తి కవకాశ ముండుట 

వలన భేదమును [కియయందు థావించినచో, “పంచకృత్వః పచతి” మొదలగు పయోగ 

ములు ఉపపన్నము లగును. అనగా ““పచతి'”* అను ఆఖ్యాతము [కియయొక్క_ ఏకత్వమును 

“పంచకృత్వః”” అను పదము దాని ఆవృత్తులకు చెందిన సంఖ్యాభేద మును తెలియజేయును. 

వివరణము... విడిగా ఏ |క్రియను తీసికొన్నను దానికి “ఫల మొకటి” అనియు 
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ళీ రం 33 
| 42 కరయు ఒకడే” అనియు భావించి “కియ ఒకటి” అని యనుచుందురు. ఉదా ; వంట, 

నడక, వాత మొదలగు |కియ ““పచతి”* (వండుచున్నాడు), ““పచతః” (ఇరువురు వండు 
చున్నారు), ““పచంతి”” (పలువురు వండుచున్నారు), మొదలగు చోట్ట తిజ్ _ప్రత్యయముల 
వలన తెలియ సంఖ్యాభేదము కర్తకు చెందునదేగాని |కియకు చెందునది కాదు. కాగా [ప్రవాహ 
రూపమైన [కియ ఒకటిగానే కనబడును. అయినను ఆవృ త్రిని బట్టి (క్రియయందు భేదము 
నూహింపవలెను. ఇట్టు భేదమును ఆభేదమును కూడ అవలంబించినందుపలన '“*పంచకృత్వః- 
పచతి _ పచతః - పచంతి మొదలగు |పయోగములు కుదురును. వీనిలోని తిజంతము 
[క్రియకు చెందిన ఏకత్వమును, సంథ్యావాచకము ఆవృ త్తికి చెందిన సంఖ్యయొక్క_ భేదమును 

తెలియజేయును, 

విశేషము... (1) మాటిమాటికిని ఒక పని జరుగుట “ఆవృత్తి” అగును. |క్రియ 
యొక్క ఆవృత్తిని తెలియజేయునపుడు సంఖ్యావాచకమునకు కృత్వస్, స్ మొదలగు (ప్రత్య 

యములు చేరును, “'“పంచకృత్వః “షట్ కృత్యః'”, ““ద్విః (రెండు మారులు), “తిః 

(మూడు మారులు) మొదలగునవి ఉదాహరణములు. 

(2) “పాక, పాకౌ, పాకాఃి”. ఇచట “పాకి” శబ్దము కృ త్పత్యయాంతము. 
వంటయొక సిద్ధావస్థను ఇది తెలియజేయును. కావున కారకముతోడి సంబంధముండదు. 
కావుననే దీనికి సంథ్యాయోగము కుదురును (ఒక పాకము, రెండు పాకములు మొదలగు రీతి). 
““సాధ్యమైన [క్రియకు సంఖ్యాయోగము సహజము కాదు. సిదమెన (దవ్యమున కది సహజము” 

Pa ఎ అనునది సారాంశము. 

(8) తిజ్ [ప్రత్యయము సాధ్యావస్థను, కృతృత్యయము సిద్దావసను బోధించుట 9 ధ్ర“ 
రూఢము (|పసిద్ధము). nhl 

అదనతారిక.... “పాక” మొదలగుచోట్ల “పచ్యాది [క్రియ సిద్ధముగనే (పతి 

పాదింప బడినచో పెక్కు చిక్కులు కలుగునని విశదీకరింపుచున్నాడు. 

ల్లో సిద్దస్యార్థస్య పాకాదేః కథం సాధనయోగితా | 

సాధ్యతే వా తిజం కేన కృతాం భేదోన కశ్చన ॥ 42 

సిదస్య = సిద్ధమైన, చేయ నావశ్యకత లేని) పాకాదేః = పాకము మొదలగు, అర్హస్య 
చుమునకు, సాధనయోగితా = కారకములతో సంబంధము, కథమ్ = ఎటు (భవతి = 

ను), వా = లేక, సాధ్యతే = సాధ్యవై.నచో, తిజంతేన = తిజంతముతో, కృతా 
ంతములకు, కశ్చన = ఏ విధమైన, భేదః = భేదము, న = లేక పోయెడిని. 

|| 

మ్ అనో. అలా 

తాత్భృర్యూము--- సిద్ధమైన విషయమునకు కారకము లక్కరలేదు. సాధ్యమే 
అయినచో తిజంత రూపమునకును కృదంత రూపమునకును భేదము లేకపోవును కావున 
“'పాకఃళి మొదలగు కృదంతము సిద్ధావస్థను, “పచతి' మొదలగు తిజంతము సాధ్యావసను 
తెలుపునని విభాగమును చేసి కొనవలెను, ° 

EEE 

పర క ర కకక 

పదకొండము సముద్లేశము 393 

వివరణము. తి, తః, అంతి మొదలగునవి తిజ్ (పత్యయములు. ఇవి ధాతువు 

లకు చేరి ఆయా [కియయొక్క_ సాధ్యావస్థను తెలుపునని ఇదివరకే పతిపాదింపబడినది. 

“తృ, తి, షుజ్ (ఆ) మొదలగునవి కృత్ |పత్యయములు. ఇవియు ధాతువులకే సూటిగా 

చేరును. కర్త, కర్మ, భావము (కేవలము ధాతువుయొక అర్థము) మొదలగు అర్థములను 

ఇవి బోధించును. ఉదా: కర్తృ, కృతి, కారక మొదలగునవి. కాగా క్చ|త్పత్యయ ములు 

అంతమందు గల రూపములు సిద్ధమైన అర్థమునే తెలుపును, ఇట్టు తిజంతములకును కృదంత 

ములకును భేదము సిద్ధించును తిజంత ములు కూడ [కియయొక్క- సిద్ధావస్థనే తెలుపునన్నచో 

ఇట్టి భేదము సిద్ధింపక పోవును. |క్రియ సిద్ధమైనపుడు దానిని సాధించుటకైై వేరుగ కారకము 

లును వ్యర్థములయ్యెడిని. ““దేవద త్తః పచతి” అనునట్లు ““దేవద తః పాఠః అను [ప్రయో 

గము యొక్క వాడుకగాని అవసరముగాని లేదుగదా. 

విశేవము._ “మజ అను ఒక కృత్పత య మున్నది. ఇది సామాన్యముగ 

భావార్థమున |పవర్తించును. పచ్ ధాతువున కీ (ప్రత్యయము చేరినచో “పాకి” అను రూప 

మగును. “వంట” అను [కియా భావమే దీనివలన బోధపడును ఇట్టి కృదంతముల స్వభావ 

మును స్పష్టపరచుటకు ఈ ఘట్ట మారంభింపబడినది. ' కృదంతములు [కియయొక్క- సిద్ధా 

వస్థను తిజంతములు [కియయొక్కా సాధ్యావస్థను టోధించుననుటో ఇచటి సారము. 

మరియు-- “కర్తృ కర్మణోః కృతి” " (2-8-65) అను సూ[త మొకటియున్నది. 

“కృతృత్యయాంతమును వాడినపుడు క ర్భృవాచక మగు పదమునకును. కర్మవాచకమున 

కును షష్టి యగును'' అని దీని యర్థము. “కృష్ణస్య కృతిళి' (కృష్ణుడు కర్తగాగల పని), 

'““జగతః కరా” (జగమునకు కర్త, మొదలగునవి ఉదాహరణములు. ఈ సూ|తము ననుస 

రించి *“పాకః” అను కృదంతమును వాడినచో క_ర్హృపదమునకు షి రావలయును. (దేవ 

దత్తస్య పాకః'' మొదలగు రీతి). కాగా “పాకః'' మొదలగు కృదంతములు సిద్ధావస్థను 

తెలుపునన్నచో, కారకముల సంబంధమే కుదురదుగాన, కృదంతయోగమున కర్తృ కర్మ 

లకు షష్టిని విధించు ఈ సూత్రము అసంగతము కావలసి వచ్చును. ఇదొక చిక్కు-. అట్టుగాక 

కృదంతము కూడ సాధ్యత్యమునే తెలుపునన్నచో కృత్తులకును తిజ్జునకును భేదమె లేక పోయె 

డిని. ఇది వేరొక చిక్కు. (పనిని పరిహరించు ఉపాయములు దిగువ కారికలలో చూపబడును), 

114వ 

అవతారిక “క ర్హృ కర్మణోః కృతి” (2-8-65) అను స్యూతమునకు 
తిజంతము విషయము కానే కాదని |పతిపాదింపుచున్నాడు. 

లో తత్ర కారకయోగయా యద్యాథ్యాతం నిబంధనమ్ । 

షష్ట్యాః సాలేన సంబందే వ్యుదసా కర్తృ కర్మణోః il 43 

త|త = అచట, కారకయోగాయాః = కారకములకు (ప్రవర్తించు, షష్ట్యాః = షష్టీ విభ క్తికి, 
ఆఖ్యాత మ్ జ రీడ్ [ప్రత్యయము (తిజ్ (పత్యయాంతము), నిబంధ నమ్ = నిమి త్రము, 



పుడు. క కర్తృ క ర్మణోః = కర్తృ కర్మలకు, వ్యుదస్తా = నిషేధింపబడినది. 

తాత్భర్యము___ “త్ర రు కర్మణో క్రి కృతి” ' అను సూ[తము విధించు షష్టికి 

తిజంతము నిమ్ త్తము కాదు. నిమి త్రమని యంగికరించినను, లకారము యొక్క ఆ దేశములను 

(తిజ్ ప్రత్యయములను) వాడినపుడు ఆ షష్టి రాదని (ప్రత్యేకముగ నిషేధమున్నది. 

వివరణము. ““అఖ్యాత”* అను పదమును తిజ్ (పత్యయమును బోధించునదిగా 
వాడుదురు. కొన్నిచోట్ల “తిజంతము"” అను నర్ధమున గూడ దీనిని ప్రయోగింతురు. పై 
సూ_తమున “కృతి”' అని స్పష్టముగ నున్నందున తిజంతము అచట నిమి త్రము కాదనియే 
తెలియును. నిమి త్తమని అంగీకరించినను “న లోకావ్యయనిష్టా బలర్థతృనామ్'' (2-8-69) 

అను సూత్రము, తిజంతముతో యోగ మున్నపుడు కర్తృ కర్మలకు షష్టి రాదని నిషేధించి 
నది. కాగా “కృదంతముతో యోగ మున్నపుడు కర్తృ కర్మలకు షష్టిని విధించుటి” వలన 

సిద్దమైన పాకాదులకు సాధనయోగమును సూ తకారు డంగీకరించినట్టు స్పష్టమగును. కాని 

ది పసిద్ధమైన యనుభవమునకు విరుద్దము. 

విశవషము___ “లకారము యొక్క ఆదేశములను ఉ, ఉక మొదలగు కృత్పత్య 
నుములను వాడినపుడు కర కర్మలకు షష్టి రాదు'' అని “న లోకావ్యయ” మొదలగు 

సూ తమున కర్థము. తట్ [పత్యయములును, శత, శానచ్ మొదలగు కొన్ని కృృత్పత్యయ 

ములును లకారము యొక్క ఆదేశములు. సిద్ధాంతమున ఇచట కూడ కృ(తృత్యయములే 

శతృ, 7 శానచు మొదలగునవి) లాదేశము లగును. అయినసు తిజ్జులను గూడ లాదేశములుగా 

చెప్పనగును గాన అట్టి భావముతో ఈ కారిక బయలుదేరినది. ధాతు రూపముల |ప్ర|కియలో 
మొట్టమొదట చూపబడు లబ్, లిట్, లుట్ మొదలగునవి లకారము లనబడును. వానికి తిజ్ 

[ప్రత్యయము లాదేశములుగ చూపబడును. 1481 

( 

OR 

లం 

అవతారిర___ “పాకః'” మొద లగుచోట్ట సాధ్యత్వము నంగీకరించి (పచ్యాది 
(క్రియకు) కా కములతోడి సంబంధమును, సిద్ధత్వమును గూడ నంగీకరించి సంఖ్యాయోగ మును 

(ఎకః, a మొదలగు సంఖ్యల సంబంధము) చెప్పగూడదా ? = అను శంకను (తోసిపుచ్చు 

చున్నాడు. 

శో॥ ఏకాభిధాన ఏకో ఒర్హో యుగపచ్చ ద్విధర్మభాక్ | 
న సంభవతి సిద్ద త్వే స సాధ్య ః స్యాత్ కథం పునః ॥ 44 

ఏకాభిధానః = ఒక శబ్దముచే టోధింపబడు, ఏకః = ఒక, అర్థః = అధరము, యుగపత్ + థి 
చ= ఒకే సమయమున, ద్విధర్ముభాక = రెండు ధర్మములు గలదై, న + సంభవతి = 
ఉండదు, స= ఆ యర్థము, సిద్దత్వే = సిద్ధమైనపుడు, పునః = మరల, సాధ్యః జూ 

సాధ్యమై, కథమ్ = ఎట్టు, స్యాత్ = అగును ? 

[| 

| 

| 
| 

( 
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తాత్భ్రర్భంము___ ఒక శబము తెలుపు ఆరమునకు ఒకే సమయమున రెండు 
థి 

ధర్మము లుండవు. సిదమెన ఏషయము సాధ్యము కూడ ఎల్లగును ? 
7 దె ది వ 

వివరణము... “పాకి” అను శబ్దము సిద్ధావస్థను మా|త్రమే తెలుపును. “పచతి” 

నునది సాధ్యావస్థను మా[తమే తెలుపును. కాగా *పాక౯ళి మొదలగు కృదంతములలో 

అనభూతమను కారక సంబంధమును సంఖ్యా సంబంధమును (వి ఒకే సమయమున దేవ 

దత్తస్య - పాకః, పాకౌ, పాకాః మొదలగు (ప యోగములు) ఆనుపపన్నము కాక తప్పదను 

పక్షము మిగిలినది. rad 

అవోతారిక. “పాకకః'” మొదలగుచోట్ట రెండు శబ్దములను కల్పించి, సిద్ధ్దసాధ్య 

రూపమైన రెండర్థములను కూడ ఒకేసారి సంపాదింపవచ్చునని చెప్పుటకు |పారంభింపు 

చున్నాడు, 

లో ఎతావత్ సాధనం సాధ్యమే తా వదితి కల్పనా | 

శాస్త్రఏవ న వాక్యేఒ_స్తీ విభాగః పరమార్థతః ॥ 45 

సాధనమ్ = సాధనము, ఏతావత్ = ఇంతటిది లేక _ ఇట్టిది, సాధ్యమ్ = సాధ్యము, ఏతా 

వత్ = ఇట్టిది, ఇతి = అను, కల్పనా = కల్పనము, శాస్త్రే + ఏవ = వ్యాక రణశా స్త్రమందే, 

అస్తి = కలదు, పరమార్థతః = వా స్తవముగ, వాశక్యే = వాక్యమందు, విభాగః = విభాగము, 

న + అస్తి = లేదు 

తాత్ఫ్రల్ళం యు ప కియకొరకు అపోద్ధారమును (విడమరచి చూపుట) అవలం 

బించి “ఇది సాధ్యము - ఇది సాధనము” అను విభాగమును వ్యాకరణము చూపును. అది 

వా స్తవము కాదు. అఖండమగు వాక్యమే సత్యము. 

వివరణము. “వాక్యము సత్యము. విభాగములన్నియు అసత్యములు'' అనునది 

శబ్దశాస్త్ర రహస్యము. ఇది ఆయా సందర్భములలో తరచు గుర్తు చేయభడుచుండును. 

(పకృతమున _ కల్పితమగు సాధ్యసాధన విభాగము నా|శయించినచో “పాకః'' మొదలగు 

కృదంతముబలో సిద్దసాధ్య రూపములగు విరుద్ధార్థ ములు రెండును ఒ కేసారిగ (ఒక శబ్దము 

వలననే) సిద్ధించుట కవకాశమున్నది. ఊదా: ““పాకః=పచ్ + అ”. ఇచట ధాతువు 

సాధ్యమైన |క్రియను, (ప్రత్యయము సిద్ధమైన కారకమును (ద్రవ్యమును) బోధించును. ఇట్లు 

రెండవయవములను కల్పించి రెండర్థములను గూడ సంపాదింపవలెను. సహజమైన ఈ తీరునే 

శాస్త్రము కృతకముగ విళదీకరించునని ఫలించును. 145॥ 

అనతారిక___ శాస్త్ర ముచేయు సాధ్యసాధన విభాగమును విశదీకరింపు చున్నాడు. 

శో ఆఫ్యాత శబ భాగా భ్యాం సాధ్యసాధన వర్తితా । 

(పకల్చితా యథా శాస్త్రే స ఘజాదిష్వపి క్రమః॥ 46 
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ఆఖ్యాత క బై = తిజంతమైన పదమందు, కా గాభాకమ్ = అవయవములకు, సాధ సాధ నవ _ర్తితా 

= సాధ్యమును నొధనమును జోధించుట, శాగస్రే = శాస్త్రమందు, యథా = ఎట్టు, కల్పిత్రా = 

కల్పింపబడినదో, సః = ఆ, [కమః = తీరు, ఘజఖాదిషు + అపి = ఘజ్ మొదలగు కృత్చ 

తఇయముల విషయమందును, (కల్పితః = కల్పింపబడినది ం 

తాత్బర్భుము__ “పచతి'' మొదలగునవి తిజంతములు. ఇచట ధాతువు సాఢ్య 

మైన [క్రియను బోధించుననియు, _పత్యయము కారకము మొదలగు వానిని బోధించుననియును 

శాస్త్రము చెప్పును ఇదే తీరును “పాకః'' మొదలగు కృదంతరూపముల విషయములో గూడ 
అవలంబింపవలెను. 

వినరణము.... ధాతు భాగము అన్నిచోటులందును ఎల్హపుడును [కియనే తెలుపును 

(ఊదా : పచతి, పచ్యతే, పాఠః, పకా మొదలగునవి). (పత్యయభాగము కారకము, సంఖ్య, 

కాలము మొదలగు అంశములను నియతముగ చెప్పును. (ఉదా ; త్రి, (కర్త) తే, (కర్మ) 

ఘకళ్ = అ, (భావము మొదలగునవి). కాగా ఒకే పదమున రెండు భాగములను కల్పించి 

రెండర్థములను సంపాదించుట శా న్రీయమైన కృత్యమే. 

అవతౌారిర్ — ఇట్టుండ కృదంతములగు పదముల విభాగములో గల విశేషమును 

వక్కా_ణింపు చున్నాడు. 

శో॥ సాధ్యత్వేన (క్రియా తత్ర ధాతురూప నిబంధనా । 

సత్త్వ భాగస్తు య స్తస్యాః స ఘజఇొాదినిబంధనః ॥ 47 

తత = అచట (కృదంతములయందు), [క్రియా = |కియ, సాధ్యత్వేన = సాధ్యముగా, ధాతు 
రూప నిబంధనా = ధాతు భాగముచే తెలియబడునది, (భవతి = అగును), తస్యాః = ఆ 

కియయొక్ళ, యఃజవి, సత్యభాగః + తు డా సత్త్యభాగము గలదో, సః= అది, 
ఘజాదినిబంధన్గః = ఘల్ మొదలగు కృ [(తృత్యయములచె తెలియబడునది (భవతి =అగును) 

తాల్ళ్రర్యంయము__ ““పాకః'' మొదలగు కృదంతములలోని ధాతుభాగము సాధ్యా 
వస్థను తెలుపును కావున కారకములతో సంబంధము కుదురును. భమ్ మొదలగు (ప్రత్యయ 

భాగము [కియకు స_తుభావమును ఆపాదించును. అనగా సిద్దమైన దవ్యరూపమును బోధిం 

చును. కావున లింగముతోను, సంఖ్యతోను సంబంధము కుదురును. 

వివరణము సత్తమనగా సిద్ధముగానున్న (ద్రవ్యము. దానికి లింగ సంఖ్యా 

యోగము సహజము. ఇట్టు “ఘజ్ ” మొదలగు భావార్థక మైన కృ[త్పత్యయము సత్త్యమును 
చెప్పునని ఫలించును. కాగా తిజ్ [పత్యయములకును కృ (త్పత్యయములకును భేదము సిద్ధించి 

నది. “పాఠః” మొదలగు ఒకే పదము ఒకే సమయమున సిద్ధసాధ్యరూపమైన రెండర్థము 
లను గూడ చెప్పుటలో బాధకము లేదనియును పర్యవసించినది. 

ల్ జీ4 TEI చాట్రాయాతో నం ంళ 

అక క కొక 

“చన జై. 'హాయణాారయలాలాటరనటయయతానలరాలు. తా మినా లిండా దాన అం మయా మ మనత. అయా మయా ద సహాయా్లకివంయయదిమా. ఇ 

అ కాకలు. 3 చలు దానా దారం వాల తాంర్యుజాయు 

గహింపవలెను, 

క 

. IE Ce 

య, oo నాయయలషపువుము టు నుకుతుతా తు అరా తంబు | 
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48) 
ఈ సందర్భమునందంతను అన్ని విషయములలోను “పచ్”” ధాతువు ఉదాహర 

ఇముగా తీసికొనబడినది. దీని ననుసరించి “పతియొక ధాతువునకును ఇదే తీరు” అని 
కడ్తీ (| 

అవతారిక — ఒక శబ్దమందలి భాగములు రెండర్భములను దోధించుటలో దృష్టాం 

తమును చూపుచున్నాడు. 

శో బంధుతా బేదరూపేణ బంధుశబై వ్యవస్థితా ! 

సమూహో బంధ్వవస్థా తు (పత్యయేనాఒభిధీయతే 11 48 

బంధునా = బంధు సమూహము, ఖేదరూపేణ = భేదముతో, బంధుళబ్దే = “బంధు” అను 

శబమందు, వ్యవసితా = ఉన్నది, సమూహః = సముదాయ రూపమైన, బంధ్వవస్థా సతు 
ద థి 

ల్ 

= బంధువుల స్థితియెతే, పత్యయెన = పత్యయముచే, అభిధీయతే = చెప్పబడును. 

తాత్భర్యము__- '““ఒంధుతా'”” ఆని ఒక పదమున్నది. “బంధు అను శబ్దము 

నకు “తి” అను తదిత [పత్యయము చేరగా అది ఏర్పడినది. “బంధు సమూహము అని 

ఖ గా 
వట bar) 

యర్గము. ఇచట బంధు శబ్దము జేదముతో బంధు సముదాయమును తెలుపును. “త' అను 

థి 
అల చో 

[ప్రత్యయము అభేదముతో బంధు సముదాయమును తెలుపును. కాగా (పకృతి _పత్యయములు 

రెండును రెండర్థములను చెప్పినట్టగును 

వివరణము “(గామ జన బంధుభ్య స్తల్”' (4-2-48) అను సూతముచె 

బంధు శబ్దమునకు “గమూహము'” అను అర్థమున “తత్” [ప్రత్యయము విధింపబడినది. 

“సంధూనామ్ - సమూహః = బంధుతా = బంధువుల సమూహము”. ““బంధవః'” అన్నను 

“బంధుతా'' అన్నను అర్థ మొక పే. అయినను బహువచనాంతమెన బంధుశ బ్ద్రము భేద 

(పధానమైన బందు సముదాయమును టోధించును (బంధువులు). తద్ధితాంత మైన బంధుతా 

శబము అభేద పధానమైన బంధు సముదాయమును తెలుపును (ఒక బంధు సమూహము). 
౧ లా 

ఇదియే భేదము. వా సవమున బంధువులక న్న వేరుగ సముదాయమన్నది ఉండదు గదా! 

కాగా (పకృతి |పత్యయములు రెండును రెండర్థములను చెప్పుట (పసిద్ధమైనంచున, “పాక 

అల ఇ 

మొదలగుచోట్ట అట్లు సిద్ధ సాధ్యరూపమైన రెండర్గములును వచ్చుటలో వి పతిప త్తి లేదని 

సారము. 

విశేనము. “వాని సమూహము అను నర్ధ మున గామ, జన, బంధు అను 

శబములకు “తల్” (త) (పత్యయమగును అసి పై సూ తముయొక అర్థము. ఉదా : 
యి లో 

, "a 

“* గామాణామ _ సమూహః = [గామతా”' మొదలగునవి. (బహువచనము పెక్కు (గ్రామ 

ములు” మొదలగు భావమును, “తి” _పత్యయము “వాని గుంపు” అను భావమును కలుగ 

జేయును) 
14811 
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అవతారిక... ఈ విధముగ “పాక” మొద లగుచోట్ల శబ్దభేదము సిద్ధించును 

గాన (పకృతి + _పత్యయము), విషయభేదము సిద్దిచుటలో బాధకము లేదని చెప్పు 
చున్నాడు. 

శో త్మతయం [ప్రతి సాధ్యత్వమ సిద్దా తం (ప్రతికియా | 
గ డు 

సిద్దా తు యస్మిన్ సాధ్యత్వం న తమేవ పునః (ప్రతి ॥ 40 

త|త = అచట, యమ్ + పతి = దేని నపేక్షించి, సాధ్యత్వమ్ = సాధ్యత్వము ఆవశ్యక 

మగునో), తమ్ + (పతి = దానిని గురించి, [కియా = కియ, అసిద్దా = సిద్ధముకానిది, 

(భవతి = అగును), యస్మిన్ = ఏ విషయమున, [కియా = [కియ, సిద్దా తు వా సిద్ద 

మగునో, తమ్ -- ఏవ -- (పతి = దానిని గూర్చియే, పునః = మరల, సాధ్యత్వమ్ = సాధ్య 

తము, న = కాదు. 

తాత్ఫ్ర్ర్యంము_ [క్రియ సాధ్యమగునపుడు సాధ నములను (కారక ములను) అపే 

తీంచును. ఈ స్థితిలో [క్రియ ఎన్నడును సిద్ధము కాదు. ఇట్టి సాధ్యమగు [కియయ “పాక” 

మొదలగు చోట్ల ధాతు భాగముచే బోధింపబడును. సిద్ధమైన |క్రియ కృ్మత్పత్యయమును అపే 
వీంచును. ఈ స్థితిలో సాధనముల ఆవశ్యకత దాని కుండదు. లింగ సంఖ్యలు మాతమే 

దానికి సంబంధించును. 

వివరణ “పాకకఃి' మొదలగు కృదంతములలో ధాతు భాగముయొక ,. 

విషయము వేరు. (సాధ్యత్వమును సాధనా పేక్షయు). [పత్యయభాగము యొక్క విషయము 
వేరు. (సిద్ధత్వమును సాధనాపేక్ష త తొలగుటయు,. 11491 

అవతారిక___ విషయము వేరై నపుడు అర్థమును బోధించుటలోని వై షమ్యము 

గూడ సమంజసమేయని ఒక దృష్టాంతమును చూపుచున్నా డు. 

ల్లో రాజ్ఞః పుత్రస్య నే బటి స రాజి వ్యతిరిచ్యతే | 

పుశ్ర స్యార్టః పధానత్వం న "దాస్య వినివర్తతే i ప్) 

“రాజ్ఞః ల పుృుతస్య జు నపా”” + ఇతి = “రాజుయొక్క. కుమారుని మునిమనుమడు'' అను 

చోట, పుతస్య = పుత శబ్లముయొకు, అర్థః = అర్థము, రాజ్ఞి = రాజశబ్దము యొక 

అర్థము విషయమున, న? వ్యతిరిచ్యతే = వేరుగా ఉండదు (సం బంధింపకుండ విడిగా ఉండి 

పోదు), అస్య = దీనికి, (పుత్ర శబ్ఞారమునకు), పధానత్యమ్ + చ= | పాముఖ్యము కూడ, 

న + వినివర్తతే = పోదు. 

ఆల్ రోము “రాజ్ఞ పు[తస | నపా కోభతే”” అను వాకరమున్నది. “రాయు 
ఉల గారి కుమారుని మునిమసుమడు |పకాశింపుచు చున్నాడు” అని యర్థము. ఇచట మునిమనువుడు 

ముఖ్యుడు. ఏనిని బట్టి కుమాగుడు అముఖ్యుడగును. అయినను “రాజుయొక్క కుమారుడు” 

లు నే .. 

i 
| 

శ్ 

వే 
| 

. = a సుర దును. అతల నడు కాల పతన పనాచిలుదినిలు. తయ అలరారు స వెకితాయలనాలా.. ఆంలావారవనటట్రాలాంం కాన." శవాల బరటడాంననా మందార డం మనలన జి లు ప 

సడ కకనెకికా క్ల mre న. 
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అను నర్థము అభీష్టముగాన, రాజసంబంధమును సూచించుటకు (రాజునుబట్టి) కుమారుడు 

కూడ ఒక విధముగ ముఖ్యుడే యగును. లోక వ్యవహారములో ఇట్టు ఒకే యర్థము ముఖ్య 

మగుటయు అముఖ్యమగుటయు ఆనుభవసిద్ధమె యున్నది. అర్రే “పాకి” మొదలగు స్థలము 

లలో రెండు భాగములవలన సిద్ధనాధ్య రూపమగు విరుద్ధార ములు లభించుటలో దోషము 

లేదు. 115011 

అవతారిక పై విషయముననే మరియొక దృష్టాంతమును చూపుచున్నా డు. 

లో మృగో ధావతి ప శ్వేతి సాధ్యసాధన రూపతా । 

తథా విషయభేదేన సరణస్యోప పద్యతే ॥ ర్ 

“మృగః - ధావతి +- పశ్య + - ఇతి = “లేడి పరుగెత్తుచున్నది = చూడుము” అను పయో 

గమున, సరణస్య = పరుగెత్తుట, సాధ్యసాధన రూపతా = సాధ్యముకు సాధనమును గూడ 

అగుట, తధా=ఆ విధముగ, విషయభేదేన = విషయముయొక భేదముచే, ఉపపద్యతే = 

కుదురును. 

తాత్ఫ్ర్యంయు “లేడి పరుగు పెట్టుచున్నది - చూడుము” అనునది వాక్యము 

యొక్క స్వరూపము. “లేడి పరుగును చూడుము””* ఆని దీనియొక్కు భావము. ఇచట “పరు 

గెత్తుట** అను [కియకు కర్త లేడి. ““చూచుట' అను [క్రియకు కర్మ పరుగు. కాగా లేడి 

విషయమున “పరుగు” సాధ్యముగను (క్రియ), చూపు విషయమున “పరుగు” సాధనము 

గను (కర్మకారకము) అన్వయించును. ఇట్టు విషయభదమువలన పరుగునకు సాధ్యత్యమును 

సాధనత్యమును ఒకే సమయమున సిద్ధించుచున్నది. ఈ విధముగనే ““పాకః'' మొదలగు 

కృద ంతములలో ధాతు భాగముచే సాధ్యత్యమును (పత్యయ భాగముచే సిద్దత్వమును తెలియుట 

విరుద్ధము కాదని ఎరుగునది. 

వివరణము “ధావతి”” అనుచోట “తి” అను |పత్యయము కర్తను బోధిం 

చును. కావున ధావనమనునది సాధ్యమై లేడి కర్తయగును. లేడియే దర్శన క్రియకు కర్మ 

యైనచో “మృగమ్' అని ద్వితీయా విభక్తి రావలయును. అది అభీష్టము కాదు. అందుచే 

దర్శన [కియకు థధావనమె కర్మయగును, అయినపుడది సిద్ధమని చెప్పక తప్పుదు (కారక 

మెపుడును సిద్ధమ). 11511 

అవతారిక కాగా పె ఘట్టమును ఉపసంహరింపు చున్నాడు. 

శ్లో; ల, కృత్య, క్ర, ఖలర్జానాం తథాఒవ్యయ కృతామపి | 

రూఢి, నిష్టా, ఘజాదీనాం ధాతుః సాధ్యస్య వాచకః ॥ గి 

లకృత్య కృ ఖలర్ధ్థానామ్ = = లకారములకు, కృత్య పత్యయములకు, క్ర క్ర పత్యయములకును 

ఖలర్థ పత్యయః ములకును సంబంధించినట్టియు, తథా = అట్టు, అవ్యయకృతామ్ - అపి ౫ 

కృచంతము ములగు అవ్యయములకు సంబంధించినట్టియ, రూఢినిష్టామజూదీనామ్ = క్తిన్ |పత్య 
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యము, క్త, కృవతు [పత్యయములు, ఘజ్ మొదలగు (పత్యయములు - వీనికి సంబంధించి 
నట్టి, ధాతుః = ధాతువు, సాధ్యస్య = సాథ్యమైన వ్యాపారమునకు, వాచకః = బోధకము 
(భవతి = అగును). 

తాళ్ఫర్యము__ ధాతువున్నచో సాధ్యమైన (క్రియ తెలియటయు, లేనిచో అది 
తెలియకుండుటయును ఆనుభవ సిద్ధము. కావున అన్వయ వ్యతిరేకముల వలన అన్ని చోటు 
లందును ధాతువు సాధ్యావస్థనే బోధించునని చెప్పవలయును. కాగా అకారాదు లన్నింటను 
ధాతు భాగము సాధ్యవాచకమే యగును, 

వివరణము (1) “ల”” జు అనగా ఎట్, లిట్ మొదలగు లకారములు. వీనికే 
తిజ్ [ప్రత్యయము లాదేశము లగును. ఊదా: పచతి, పచతః, పచంతి మొ॥ 

(2) కృత్య : తవ్య మొదలగు పత్యయములు. ఉదా : క ర్రవ్యమ్, పఠితవ్యమ్ 

(8) కతి [పత్యయము. ఉదా ; హసితమ్, జల్సితమ్, (నవ్వు, మాఓ) 

ఈ |పత్యయము భావార్థకము. 

ఓ) (4) ఖలర్థములు :_ “ఖల్” (అ) అను (పత్యయముయొక్క_ అర్థమున వచ్చు 
[ప్రత్యయములు. ఉదా: సులభః, దుర్భభః మొ॥ 

మొ 

(5) అవ్యయకృత్తులు = కాం, తుమున్ మొదలగు (పత్యయములు. ఇవి అంత 
మందు గల శబ్దములు అవ్యయములగును. ఉదా : కృత్యా, గంతుమ్ మొ 

(6) రూడి :_ ““ కిన్ అను థావార్థకమగు [పత్యయమునకు ఇది సూచకము. 
ఉదా ; కృతిః, గతిః, మతిః మొ॥ 

. 

(7) క్ష ప్రత్యయము _ క్రవతు (ప్రత్యయము - ఈ రెండును “నిష్ట అనిపించు 
దొ ॥ . నీ. పో అద అల్ల నును ఉదా : పరితమ్, పరితవాన్, ద్యష్టమ్, దృష్టవాన్ మొ! (పైని చూపిన క్ర” 
(ప్రత్యయము యొక్క. స్యభావము కొంచెము భిన్నము). 

(8) ఘక్షూదులు !_ ఘజ్, ల్యుట్, అ, మొదలగు (పత్యయములు. ఉదా; పాఠః (మజ), పచనమ్ (ల్యుట్), ఇచ్చా (అ) మొదలగునవి. 
ఈ స్థలము లన్నిటియందును ఆ యా ధాతువు సాధ్యమునే చెప్పును. కొన్నిచోట్ల 

ఆ యా కృత్చ్పత్యయములు మొత్తముమై సిద్ధావస్థను బోధించును. కొన్నిచోట్ల కియయే 
య ముఖ్యమగును. (కృదంతములలోని సిద్దసాధ్య విచారణ మింతతో ముగిసినది). 1521 

అవతారిక... పతంజలి ఒక సందర్భములో “న తిజంతేన ఉపమానమ సి” అని 
చెప్పెను. [క్రియను ముఖ్యముగా బోధించు తిజంతముతో (పచతి, కరోతి మొదలగునవి) 
ఉపమానము కుదురదు'” అని ఆ వచనముయొక. భావము. ఆ యంశము నిటు పెని అయిదు 
కారికలతో విశదముచేయుటకు (పారంభింపుచున్నాడు. 

సము దేళము 401 పదకొండ ము 
53] 

లో సాధ్యస్యా పరినిష్ప త్తేః సోఒయమిత్య నుషగహః | 

తిజంతై రంత రేణేవముపమానం తతోన తైః [1 53 

సాధ్యస్య = సాధ్యమైన |కియ, అపరినిష్ప తేః= పూర్తి కానందున, తిజంతైః = తిజంతము 

లగు పదములచే, “సః -- అయమ్ +- ఇతి” = “అదే యిది” అను, అనుప[గహః = అస్వీ 

కారము, (భవతి = ఆగును) తతః = అందువలన, ఇవమ్ = ఇవ శబ్దము, అంతరేణ = 
లేకుండ, తైః = ఆ తిజంతములతో, ఉపమానమ్ = ఉపమానము, న= లేదు (కుదురదు). 

తాత్భర్యము__. తిజంత మెల్పప్పుడును |క్రియయొక్క. సాధ్యావస్థనే (జరుగుస్థితి) 
బోధించును. సిద్ధమైన దాని నది బోధింపదు. ఉపమానమగుట సిద్ధమునకే చెల్టునుగాని 

సాధ్యమునకు చెల్పదు. కావున తిజంతము బోధించు వ్యాపారము ఉపమానము కానేరదు. 

సాదృశ్యమును చెప్పు “ఇవ” (వలె) శబ్దమును (ప్రయోగించునపుడు మా[తము కొన్నిచోట్ల 

ఉపమాన భావ మొక విధముగ లభించును. ఇవ, శబ్దము లేనిచో ఆది ఏ విధముగను సంథ 

వింపదు. 

వివరణము చందః, సింహః మొదలగు సిద్ధమైన విషయములను ఉపమానము 
లుగా స్వీకరింతురు. సిద్ధమైన వస్తువులు ఉపమానములగుట సహజము. ఊదా: “ముఖమ్ 

చందః”). “పురుషః సింహ” మొదలగునవి. ఇట్టిచోట్ల “అదేయిది'' అను భావన కలిగి 

చివరకు “దానివంటిది యిది అను సాదృశ్యభావన సిద్ధించును. కాని ఇట్టి స్థితి సాధ్యమైన 

(క్రియకు కుదురదు. పచతి, గచ్చతి మొదలగు తిజంతము లాయా [క్రియ ““ఇంకను జరుగు 

చున్నది” అనియే తెలుపును. అట్టి [క్రియను ఉపమానముగా స్వీకరించుట అసంభవము. 

““దేవదత్తః పచతి ఇవి” (దేవదత్తుడు వండుచున్నాడు వలె) మొదలగు |పయోగములు 

సముచితనులు కావు గదా! 

అయితే ఒక విశేషము. “ఇవి” శబ్దము సాదృశ్యవాచకము. అది లేనపుడు 

తిజంతములు (వాని యర్థములు) ఉపమానములు కానే కావు. ఆ శ ఖ్రమును [పయోగించినచో 

కొన్నిచోట్ల ఉపమాన భావమును ఎట్లో సాధింపనగును, ఉదా : “సః [కందత్మి ఇవ గాయత్తి'' 

(అతడు ఎడ్చుచున్న ట్లు పాడుచున్నాడు) వాస్తవమున ఇచటగూడ తిజంత ముపమానము 

కాదు. కర్తను బట్టియె ఉపమానోపమేయ భావమును సమర్థించుకొనవలెను. కాగా “పాడుచున్న 

ఆతడు ఏడ్నుచున్న వానివలె ఉన్నాడు” అను భావ మేర్చడును. 

విశేషము. “ఇవి” శబ్దము ఉఊత్పేక్షను గూడ బోధించును. తిజంతము చెప్ప 

క్రియకు ఇవ శబ్దమును వాడి ఉఊ[త్పేక్షను సంపాదింపవచ్చును. అందు బాధకము లేదు. 

ఉదా: “లింపతి ఇవి” = మై పూతయా అన్నట్టు, ““వర్షతి ఇవ” = వర్షమో అన్నట్టు 

మొదలగునవి. 1581 

అవతారిక. “సాధనముల ద్వారమున [క్రియకు ఉపమానోపమేయ భావమును 

సాధింపగూడదా ?”* అను శంకను వారింపుచున్నాడు. 

[26] 



భా? 

వాక్యోపదీయము 402 (క్రియా 
[54 

లో సాధనత్వం (పసిద్దం చ తిజ్ తీ సంబందినాం యతః । 

తేనాఒధ్యారోప ఏవ స్యాదుపమా తున విద్యతే 11 54 

తిజ్ కు = తిజంతముల విషయములో, సంబంధినామ్ = సంబంధము గలవి, సాధనత్వమ్ = 

సాధనములగుట, యతః = ఎందువలన, (పసిద్ధమ్ చ= (పసిద్ధమై యున్నదో, తేన = 

అందుచే, అధ్యారోపః + ఏవ = ఆరోపమే, స్యాత్ = అగును, ఉపమాగళాతు = ఉపమ 
అయితే, న + విద్యతే = ఉండదు. 

తాత్భృర్భయు.... తిజంతములు బోధించు [కియతో సంబంధించునవి సాధనములే 
యగును. ((కియ సాధ్యము. సాధ్యముతో సంబంధించునది సాధనమే గదా ?) అవి ఉపమేయ 
ములును [కియ ఉపమానమును అగుట సంభవింపదు. (సాధ్య ముపమానము కాదు). కాన 

ఆవశ్యకమగుచోట ఆరోపమును చెప్పుకొనవలయును గాని ఉపమానోపమేయ భావమును 

చెప్పరాదు. ఉదా: “పర్యతః చలతి''. ఇచట చలన క్రియకు పర్వతము కర్త. వాస్తవ 

మున పర్వతము కదలదు. ఆయినను దానియందు కదలికను ఆరోపింపవలెను. అంతియకాని 

పర్వత ముపమేయమనియు, చలన ముపమానమనియును వ్యాఖ్యానింపకూడదు. 

వివరణము. ““సాధనమును ఉపమేయముగను [క్రియ నుపమానముగను చెప్ప 
అనునది శంకయొక్క- సారము. “ కియతో సాక్షాత్తుగా సంబంధించు సాధనము 

నకు సాధనత్వమే (పసిద్ధముగాని జౌపమ్యము (పసిద్ధము కాదు” అని సమాధానము యొక్క. 
సారము. సాధ్యసాధన భావము వాస్తవము కానిచోట (“కొండ కదలుచున్నది”, “ఆకాశము 
పడుచున్నది'' మొదలగునవి) ఆయా [కియను ఆయా సాధనమం దారోపించుట సముచి 
తము. 154 

1 
రాదా ౩’ 

అవతారిక [క్రియతో ఉపమానోపమేయ భావము కుదురకుండుటలో మరియొక 
హేతువును చూపుచున్నాడు. 

శ్లో॥ న్యూనేష చ సమాప్తార్థ ముపమానం విధీయతే | 
(కియా చై వాశ్రయే సర్వా తత్ర త్ర సమాప్యతే ॥ రఫ్ 

న్యూనేష = తక్కువైన వానియందు, సమాప్తార్థమ్ - చ = వ్యాపించిన గుణములు గలది, 
ఉపమానమ్ = ఉపమానముగ, విధీయతే = చెప్పబడును, [కియా + చ= |కియ అయితే, 
సర్వా + ఏవ = అంతయును, త|త చ తత్ర = ఆయా, ఆయే = ఆధారమందు, సమా 
ప్యతే = సమముగనే వ్యాపించియుండును. 

తాత్పర్యము. అధికమైన గుణములు గలది ఉపమానమనియు, తక్కువ గుణ 
ములు గలది ఉపమేయమనియును (పసిద్ధము. ఉదా : “చందః - ముఖమ్”” మొదలగునవి. 
క్రియకును సాధనమునకును ఇట్టి తీరు సంభవింపదు. అచట “క్రియ ఎక్కువ, సాధనము 
తక్కు_వి” అనుట కవకాశము లేదు. క్రియ తన కాధారమైన ఆయా సాధనములందు సమము 
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సముడేశము 403 పదకాండము 
57] 
గనే యుండునుగాని హెచ్చు తగ్గులతో నుండదు. (క్రియను ఎక్కువగను సాధనమును 

తక్కు-వగను నిరూపించుట అశక్యము). 155 

అవతారిక పె విషయమున ఒక దృష్టాంత మును చూపుచున్నాడు. 

శ్లో॥ యేనై వ హేతునా హంసః పతతీత్యభిధీయతే | 

ఆతౌ తస్య సమా_ప్తత్వాదుపమార్హో న విద్యతే ॥ 56 

యేన = ఏ, హేతునా + ఏవ = హేతువుచే, “హంసః + పతతి + ఇతి” = “హంస ఎగురు 

చున్నది” అని, అభిధీయతే = చెప్పబడునో, తస్య = ఆ హేతువు, ఆతౌ ఇ ఆతియను 

పక్షియందు, సమా ప్తత్వాత్ = సమముగనే యున్నందువలన, _ ఉపమార్థః = ఉపమాన 
భావము, న + విద్యతే = ఉండదు (కుదురదు). 

లాత్బ్రర్భుము__ “హంసః పతతి”. ఇచట “ఎగురుటి” [కియ. దాని కాధార 

మైన సాధనము హంస (కర్త). ఇట్టి సందర్భమున సాధనము మారినను ( ఆతిః పతతి, కాకః 

పతతి, పికః పతతి మొదలగునవి) అన్నిచోటులందును పతనమను [క్రియ ఒకే విధమున 

కర్త నాశ్రయించి యుండును. అందు హెచ్చుతగ్గు లుండవు. కావున కియ కుపమానత్వము 

కుదురదు. 

వివరణము. “హంసః ఇవ కాకః పతతి” (హంసవలె కాకి ఎగురుచున్నది) 

మొదలగు [పయోగములలో కర్తలకే (సిద్ధములు) ఉపమానోపమేయ భావముగాని కియకు 

కాదని తెలియునది, 156 

అవతారిక. విజాతీయములగు (పరస్పరము విరుద్ధములు) [కియలకు గూడ 

ఉపమానోపమేయ భావము సంభవింపదని చెప్పుచున్నాడు. 

శో కయాణాం జాతి భిన్నానాం సాదృశ్యం నావధార్యతే । 

సిద్ధశ్చ (పష్మకమే సాధ్యముపమాతుం న శక్యతే 1 గ్ 

జాతి భిన్నానామ్ == జాతిచే వేరయిన, [కియాణామ్ = (క్రియలకు, సాదృళ్యమ్ = సాదృశ్యము 

న శా అవధార్యతే = నిశ్చయింపబడదు, సిద్ధః = ఒక |కియ పూర్తియగుట యొక్క, 

(ప్మకమే = [పారంభమున, సాధ్యమ్ = సాధ్యమైనది, ఉపమాతుమ్ = ఉపమించుటకు, న + 

శక్యతే = వీలు పడదు (సమర్థ్యము కాదు). 

తాతృర్యము.___ పచతి, గచ్చతి - తిష్టతి, ధావతి మొదలగునవి విజాతీయ 

క్రియలు. అనగా ఒకదానికొకటి పూర్తిగా వేరై, సాదృశ్యము లేనివి (పరస్పరము పోలిక 

లేనివి). సాదృశ్యము లేనపుడు ఉపమానోపమేయ భావము కుదరదు గదా ః కావున విజాతీయ 
[కియలకును జొపమ్యమును చెప్పరాదు. మరియు [ప్రారంభమునుండి పూ ర్తియగు వరకును 

పతియొక |క్రియయును సాధ్యమే యగును. అట్టి సాధ్యమైనది ఉపమానముగాని ఉపమేయము 
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బి షా గాని యగుట అసంభవమును అనుచితమును అగును. లోకమున సిదములశే ఉపమా హీ 
(౦ 

మేయ భావము |ప్రసిద్ధము. 

వివరణము. “తిజంతముల విషయమున జొపమ్యము కుదురదు” అను ఘట 

మింతతో ముగిసినది. 1571 

అవతారిక. “పొాకః” మొదలగు కృదంతములలో ధాతువు బోధించు కయ 
సాధ్యరూపమును, ఘఖ్ మొదలగు [ప్రత్యయము చెప్పు క్రియ సిద్ధ రూపమును అగును. అందు 
దాహ్యాభ్యంతర రూపమైన భేదము కలదు” అసి పతంజలి యనెను. అటి భేదమును దృష్టాంత 
పూర్వకముగ (పతిపాదింపుచున్నాడు. ! ! 

బ్లో! వనం వృకొ ఇతి యథా భేదా౬భేదవ్య పా(శ్రయాత్ | 
అర్థాత్మా భిద్యతే భావేస బాహ్యాభ్యంతరే [కమః ॥ 58 

భేదా౬భేదవ్య పాశ్రోయాత్ = భేదమును, అభేదమును గూడ స్వీకరించుటవలన, వనమ్ + 
ఇతి = “వనము” అనియు, వృక్షాః -- ఇతి = “వృక్షములు” అనియును, అర్ధాత్మా = అర్హము 
యొక్క- స్వరూపము, యథా = ఎట్టు, భిద్యతే = వేరగునో (మారునో), సః == ఆ, [కోమః 
= తీరు, దాహ్యాభ్యంతరే = వెలుపలిదియు లోపలిదియునగు, భావే = భావమందు, (భవతి = 
అగును). 

తాత్ఫిర్యంయ ___ “చెట్ట సముదాయ”మున్నది. “వనము” అను పదముతో దానికి 
సంబంధించిన అభేదమును చెప్పుదురు. “చెట్టు అను పదముతో దానికే చెందు భేదమును 
తెలుపుదురు. అనగా ఒకే యర్థమును ఒక శబ్దముతో ఒక విధముగను వేరొక శబముతో 
వేరొక విధముగను బోధించు అవకాశము గలదు. అట్రై “పాక” మొదలగుచోట పకృతి 
యైన ధాతువుయొక్క- (పచ్) అర్థమైన భావము ఆభ్యంతరమనియు (లోపలిది), |పత్యయ 
మైన ““'ఘజ్ మొదలగు దానియొక్క అర్థమైన భావము బాహ్యమనియును (వెలుపలిది) 
వ్యవహరింపబడును. 

వివరణము... |పకృతియెన ధాతువు బోధించు భావము సాధ్యమనియు, ఘజఖాది 
[ప్రత్యయము బోధించు భావము సిద్ధమని యును ఇదివరకే పతిపాదింపబడెను. ఇచట మొదటి 
భావము ఆభ్యంతరమనియు, రెండవది బాహ్యమనియును వేరొక విశేషము చూపబడెను, కాగా 
“భావము” అను భావన ఒకటే అయినను వ్యవహారము ననుసరించి అందలి విశేషములను 

శాస్త్రము చెప్పునని ఫలించును. 

విశేషము. (పకృతి బోధించు భావము అభేదరూపమనియు, ఘజఖాది ప్రత్య 
యము బోధించు భావము భేదరూపమనియను ఇచటి తత్త్వము. కావుననే ధాతువు చెప్పు 
సాధ్యమైన భావమును చూపదలచినపుడు తిజ్ (ప్రత్యయములు (ప్రవ ర్తించును. అచట కాలము, 
పురుషము అని వాని సంబంధము కుదురును. (ఉదా : పచతి _ పచతః - పచంతి). లింగ 
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సంఖ్యల సంబంధము మా|తము కుదురదు. ఘకాది [ప్రత్యయము టోధించు సిద్ధమైన భావ 

మును చూపదలచినపుడు సుప్ [ప్రత్యయములు చేరును. (ఉదా: పాకః, రాగః, గతిః, మతి 

మొదలగునవి) అచట లింగ సంఖ్యల సంబంధము కుదురును. (ఉదా ; పాఠః, పాకౌ, పాకాః) 

కాలపురుష సంబంధము మా|తము సంభవింపదు. భావార్థకములై న తి త, ఆన, అక మొద 

లగు 1పత్యయము లన్నింటియందును ఈ రీతిని అన్వయించుకొన వలెను. 1568! 

అనతారిత__ “భావే” (8-2-18) అను సూ|తమున్నడి. ““'ఘజ్” మొదలగు 

పత్యయములు “భావము” అను నర్గమున [పవ ంర్తించునని దీని అర్థము. ఇచట “లింగ 

మును (భావః అని పులింగము) ““సంఖ్య''యును (భావే అని ఏకవచనము) అవివక్షితముఎ 

అనగా - వాని పట్టింపు అనావశ్యక మని భాష్యకారుడనెను. వా సందర్భమును వ్యాథ్యానించు 
be; 

టకు [పార ంభింపుచున్నాడు. “3 

లో సామాన్వే భావ ఇత్య(త యల్లి ంగముపలభ్యకతే । 

భేదానామనుమేయత్వాన్న త తేషు వివక్ష్యతే ॥ 59 

భావే 1- ఇతి = “భావే” అని, అత = ఈ, సామాన్యే = సామాన్యమైన నిర్దేశమందు, 

యత్ = ఏ, లింగమ్ = లింగము, ఉపలభ్యతే = కనబడుచున్నదో, తత్ = ఆలింగము, 

భేదానామ్ = విశేషములు, అనుమేయత్వాత్ = ఊహింపదగినవి కనుక, తేషు = ఆ విశేషము 

లందు, న + వివక్ష్యతే = వివక్షింపబడదు. 

తాత్నర్యాము---- “భూ” ధాతువు [కియా సామాన్యమును తెలుపును. దానికి 

భావార్థమున “ఘజ్ (అ) (ప్రత్యయము చేరగా “భావి” అను రూపమగును. ఇది ఏ 

ధాతువు యొక్క- అర్థమునై నను సామాన్య రూపమున చూపించును. కాగా “భావే ఘజ్”” 

(భావార్థమున ఘజ్ (పత్యయమగును) అనగానే “ఆయా పత్యేకమైన ధాతువులకు ఆయా 

విశేషమైన వాని వాని భావమందే |పత్యయము [పవర్తించును” అని సమన్వయము చేసికొన 

వలయును. ఆంతియకాని అన్ని చోటులందును భావశబ్దము ననుసరించి పుంలింగమును ఏక 

వచనమును తప్పని సరియని భావింపగూడదు. 

వివరణము... పచ్ అను ధాతువుయొక్క. భావార్థక రూపము “పాకః'” అని 

ఉండును. రంజ్ అను ధాతువున కిదే యర్ధ మున “రాగి” అని యగును. ఇట్టు ఆయా 

ధాతువుల భావమును (వ్యాపారము) “పాకి, “రాగి మొదలగు (పత్యేక మైన పదములే 

నిర్దేశించి ఘజఖాది [పత్యయములను విధింప నక్కరలేదా ? - అనునది ఇచటి శంక. భూ 

ధాతువు [కియా సామాన్యమును తెలుపునుగాన దాని రూపమునే స్వీకరించి (భావే) విశేనముల 

విషయమునను కార్యములను నిర్వహించుకొనవచ్చునని సమాధానము. అరే “తి”, (గతిః, 

మతిః మొదలగునవి) “అ” (ఇచ్చా, ఈహో మొదలగునవి) మొదలగు కొన్ని భావార్థకము 

లైన _పత్యయములు స్రీలింగమును సంపాదించును. “అని” (కరణమ్, గమనమ్ మొదలగు 
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నవి మొడలగు [పత్యయములు నపుంసక లింగమును సంపొదించును. ఈ తీరుకు గూడ ఎట్టి 

| పతిబంధకమును లేదు. “భావః” అనునది పుంలింగముగాన [పత్యయాంతములన్నియు 

పుంలింగములు కావలయునను నిర్బంధము లేదు. (వచనము విషయమున గూడ ఇదే యుక్తి) 

విశేషము సామాన్యమందు విశేషములన్నియును అంతర్భవించి యుండును. 
“గోవును పూజింపవలయును” అనగా “ఏదో ఒక గోవునే” అని తాత్పర్యము కాదు. 
“గోసామాన్యమును'” అనియే తాత్పర్యము. అందువలన “భావే” అను నిర్దేశము సామాన్య 
మని భావించుకొనవలయును. 159 

అవతారిక... “భావః” అనుచోట స్పష్టముగనున్న పుంలింగమును విడుచుటలో 
యుక్తిని చూపుచున్నాడు. 

శో నిర్దేశే చరితార్థత్వాల్లి ౦గం భావేఒవివక్షితమ్ । 

ఉపమాసవిధత్వాచ్చ భావాదన్యత్ పచాదిషు ॥ 60 

నిరేశే = పదమును పలుకుటయందు, చరితార్థత్వాత్ = ఉపయోగించుటవలన, భావే = 
“భావః” అనుచోట, లింగమ్ = పుంలింగము, అవివశితమ్ = పట్టించుకొనదగినది కాదు, 

ఉపమాసవిధత్యాత్ + చ = ఉపమానము వంటిదిగాన, పచాదిమ = పర్, త్యజ్ మొదలగు 

ధాతువులలో, భావాత్ = భావముకన్న (“అగుటి” _లేక_. “ఉండుట” - ఆను అరము 
కన్న, అన్యత్ = వేరయినదియే ((పత్యయము యొక్క అర్థమగును) గ 

తాత్పర్యము “భూ” ధాతువునకు “ఘఖ్” [ప్రత్యయము చేరగా “భావ” 
అను రూప మేర్పడును. [పత్యయ మిచట భావార్థకము అనగా భూ ధాతువుయొక్క అర్థము 
(ఉండుట -లేక-- అగుట) ఈ శబ్దముచే సిద్ధరూపముగ చూపబడును. ఘజ్ |పత్యయాంత 
మగు శబ్ద మెల్డపుడును పుంలింగముగనే యుండును. ఇట్టి “భావ” శబ్దము నుచ్చరించి 
సకల ధాతువులకును ““ఘజ్ |పత్యయము విధింపబడినది. భావశబ్దము పుంలింగముగాన 
దానిని పలికినపుడు ఆ లింగము తప్పనిసరి యగును. ఎట్టి లింగమును లేని |పాతిపదికమును 
పలుకరాదు. కాగా ఈ పుంలింగమన్నిట ననువర్తించునని అనుకొనగూడదు. పచ్ మొదలగు 

విశేష ధాతువుల విషయమున భావార్థమున ఘల్ [పత్యయృమైనచో, పాఠః, త్యాగః, రాగః 

మొదలగు పుంలింగ రూపములే ఏర్పడును, కాని అదే యర్ధమున తి పత్యయమెనచో పకక్రిః 
త్యక్తిః రకక్తిః అని స్ర్రీలింగము వచ్చును. భూ ధాతువునకును తి పత్యయమెనచో “'భూతిః”” 
అని స్రీలింగమే యగును. 

మరియు “భావే” అను నిర్దేశ మును ఉపమానరూపమున గూడ వ్యాక్యానింప 
వచ్చును. (అనగా “భావే ఇవ = భావే” అని అనుకొనవలెను). భూ ధాతువునకు భావార్లమున 
46 ళం ఖో 

థి భావ అనురూపమైనట్టు పచ్ మొదలగు విశేష ధాతువులకు “పాక” మొదలగు రూపము 
లగునని చెప్పుకొనినను భాధ లేదు. (“వంట” మొదలగునవి [పత్యయము యొక్క అర్హము 
లగును), 

ou 

Re TT TS 

సముదేశము 407 పదకాండము 

611] 
వివరణము. [పత్యయమును విధించునపుడు అర్థమును చెప్పక తప్పదుగాన 

సామాన్యముగ “భావే” అని సూ్యతకారు డుచ్చరించెను. ఆదియె “తి” మొదలగు ప్రత్యయ 

ములను విధించు సూ|తములతో సంబంధించును. కావున ఆయా |ప్రత్యయములు “'భావము” 

ఆను సామాన్యార్థమున (పవర్తించును. విశేషధాతువులకు వేర్వేరు రూపము లగుటయు: 

(పత్యయమును బట్టి వాని లింగము మారుచుండుటయును సహజము. అది వేరు విషయము 

కాన ఆషేపణీయము కాదు. 60॥ 

అవతారిక ఈ సందర్భముననే భాష్యకారుడు వేరొక యుక్తిని చూపెను. ఆ 

యు క్రిని విశదీకరింపుచున్నాడు. 

శో భవత యత్పచాదీనాం తావద(తోప దిశ్యతే 1 

న చ లింగం పచాదీనాం భవతౌ సమవస్థితమ్ i 61 

పచాదీనామ్ = పద్, త్యజ్ మొదలగు విశేష ధాతువులకు చెందు, యత్ = ఏ సామాన్యాం 

శము, భవతౌ = భావ అనుచోట గలదో, తావత్ = ఆ యంశము మా|తమే, అ|త క ఇచట 

(భావే అను సూత్రమున) ఉపదిశ్యతే = చెప్పబడును, పచాదీనామ్ = పచాదుల యొక్క, 

లింగమ్ +- చ = లింగమైతే, భవతౌ = భూధాతువు యొక్క- “భావి” అనుచాట, న 

సమవస్థితమ్ = లేదు (ఉండదు). 

తాత్పర్యము--- ఎల్ల విశేష ధాతువులందును అవలంబింపదగు “భావము” అను 

సామాన్యాంశమును మా|తమే (సిద్ధావస్థలో నుండు ఆయా ధాతువుల అర్థము) “భావే” 

అనునది బోధించును. కావున విశేషముల లింగముల కిచట పస క్రి లేదు. లింగమును 

సంఖ్యయు ఆయా [పత్యయములను బట్టి ఆయా స్థలములలో మారవచ్చును 

వివరణము. “భావము” అనునది సామాన్యము. “అది సకల విశేషములందును 

అనుసరింపదగినది”' అనియే తాత్పర్యము. సామాన్య నిర్దేశమున ఆవశ్యకమైన లింగముండక 

తప్పదు. విశేషముల లింగములకును దీనికిని ఎట్టి సంబంధమును లేదు. దేని లింగ సంఖ్యలు 

దానికి నియతములై. యుండును. 

విశేషము అనంతములగు వ్యక్కు లందుండు ఎల్ల ధర్మములను సామాన్యము 

చెప్పదు. అన్నిటియందును సమానముగ గోచరించు ఒకానొక ధర్మమును మాతమే అది 

బోధించును. ఊదా: గోత్యము, పటత్యము మొదలగునది. సామాన్యమును చెప్పు శబ్ద్బమున 

కొక లింగముండుటయును తప్పదు. విశేషముల లింగములు వేరు కావచ్చును. ఒకచో కాకను 

పోవచ్చును. వానికిని సామాన్యమునకును ఈ యంశమున పొత్తు కుదురదు. ఊదా: 

“గోత్వమ్”. ఇది నపుంసకము. ఏకవచనము. “గా, గావౌ, గావ”. ఇచట గోశబ్దము 

పుంలింగము లేక స్రీలింగము. అన్ని వచనములు నుండును. ఇక్ర “భావి” అనునది 

సామాన్యముగాన దానికి నియతమైన పుంలింగమును ఏీకచచనమును తప్పవు. విశేషములల్లో 



66 Cd అల 
62 పాకః - పాకౌ ౬ పాకాః, పక్తిః - పదక్తి- పక్తయః”” మొదలగు రీతిని లింగ సంఖ 

యథావిధిగ [పవంర్తించును. 

భావె'' అను సామాన్య నిర్దేశమునకు విశేషములందు తాత్సర్యముగాన, అచటి 
లింగ సంఖ్యలు ఆవివక్షితములని మీది కారిక చెప్పినది. సామాన్యమునకు నియతమెన లింగ 
సంఖ్య లుండునుగాన “భావే” అనుచోట పుంలింగమును ఏకవచనమును తప్పవని ఈ కారిక 
స్పష్టపరచినది. 61 1611 

అవతారిక... విశేషములకు సంబందించిన లింగ సంఖ్యలు సామాన్యమునకు 
సంబంధింపవని విశదము చేయుచున్నాడు. 

శో ఎక శ్చ సో౭ర్లః సత్తాఖ్య: కథంచిత్ కె శ్చిదుచ్యతే । 

లింగాని చాస్య భిద్యం తే పచిరూపాది భేదవత్ ॥ 62 

ఏకః జ ఒకటే అయినట్టి, సత్తాఖ్యః = “సత్తి అను పేరుగల, సః== ఆ అరః ఛా చ= 
భావమను అంశము, రై శ్చిత్ = కొందరిచే, కథంచిత్ జా అయా విధముగ ఉచ్యతే = 

చెప్పబడును, అస్య = దీనియొక్క_, లింగాని (చ = లింగములె నచో, పచిరూపాదిభేదవత్ న 
హూ. 

= పద్, ధాతువుయొక్క్ల రూపములు వెరయినట్టు, భిద్యంతే = వేరగుచుండును. 

తాత్పర్యము భావమనునది సకల ధాతువుల యొక్కయ అర్లములకు చెందు 
సిద్ధావస్థను బోధించును. అది సామాన్య ధర్మము. దానిని భావః, సత్తా. సామాన్యమ్ అని 
వేర్వేరు లింగములు గల శబ్బములతో బోధించుచుందురు. ఈ తీరు పచ్ ధాతువుయొక్క. 
పాకః, పక్తిః, పచనమ్ మొదలగు రూపభేదములను చూపుటవంటిదే. అంత మ్మాతమున 
సామాన్యము యొక్క లింగము విశేషములకుగాని, విశేషములయొక్క_ లింగము సామాన్యము 
నకుగాని నియామకము కాజాలదు. 

వివరణము విశేషములను బట్టియే సామాన్యమును భావించి పేర్కొందురు. 
కాగా సామాన్యమనునది విశేష స్వరూప మే. ఆమినను సామాన్యము వ్యాపక మును (విశాల 
మెనది) విశేషము వ్యాహ్యమును (సామాన్యములో ఇముడునది), అగుట (శాస్త్ర సంకేతాను 
సారము) తప్పదు. అందువలన సామాన్యమగు భావము వ్యాపకమును, విశేషములగు పాక, 
త్యాగరాగాదులు వ్యాప్యములును అగును. అందువలననే “భావరూపమైన సిదావసను బోధించు 
టకు ఘఖాది [(పత్యయములగును”' ఆను అంశమునే “భావే” అను సూ తము బోరించును 
అంతియకాని ఆ శబ్దమునకు చెందిన పుంలింగమును ఏకవచనమును. విశేషములకు విధింపదు 
నగా (tt yr Ve ఇ అ (పత్యయముల యొక్క ఆర్థమునే సూ తము సూచించును. [పత్యయాంతములగు 

శబ్దములకు లింగ వచనములు వేర్వేరుగ నుండవచ్చును. అట్టుండుట పత్యేక నియమముల 
వలన సిద్ధించును” అని సారాంశము. 

విశేషము. సామాన్యమునకు విశేషములనన్నింటిని స్వీకరింపగల సామర్ధ్య 
థి 

సము దేశము 409 పదకాండ ము 

63] 
ముండును. (విడివిడిగా కాని మొ త్తముగా కాని), విశేషములకు సామాన్యమును స్వీకరించు 

సామర్థ్యముండదు. ఉదా : భవనమునకు (భూధాత్వర్థము) పాక త్యాగాదులన్నియు విశేషము 

లగును. అది వానిని [గహించును. కాని పాకాదులు భవనమును [గహింపజాలవు. (భవతి: 

పాకః భవతి, రాగః భవతి, త్యాగః భవతి మొదలగు రీతిని పయోగింపనగును. కాని 

పచతి:.. భావః పచతి, రాగః పచతి మొదలగు రీతిని పయోగించుటకు వీలులేదు). 

మరియొక విశేషము సామాన్యమనునది ఎల్ట విశేషములందును సామాన్య 

రూపముగను, విశేషరూపముగను కూడ భాసింపుచుండును. ఉదా: “నల్లని గోవు”. 

ఇచట గోత్వమను సామాన్యమును, “నల్లని ఒక ఆవు” అను విశేషమును గూడ నుండును, 

ఈ విధముగనే భావమను సామాన్యము పాకాది విశేషము లన్నింటియందును సామాన్యము 

గను విశేషముగను కూడ గోచరించును. అట్టు విశేషములు సామాన్యమునంతను స్ఫురింప 

జేయ జాలవు. 
162 

అవతారిక... “ఒకే యంశము సందర్భమును సంబంధ మును అనుసరించి ఆనేక 

ముగ భాసించుననుట''లో దృష్టాంతమును చూపుచున్నాడు. 

లో ఆచార్యో మాతులశ్ళేతి యథై కో వ్యపదిశ్యతే । 

సంబంధి భేదాదర్థాత్మా స విధిః పక్తిభావయోః ॥ 63 

ఏకః = ఓక టే అయిన, అర్థాత్మా = అర్థస్వరూపము (అర్థము = అంశము), సంబందిభేదాత్ 

= సంబ౨ధముగల వారి భేదమువలన, ఆచార్యః = ఆచార్యుడ నియు, మాతుల; -[ చ + ఇతి 

= మేనమామ అనియును, యథా = ఎట్టు, వ్యపదిశ తే = చెప్పబడునో, సః = అట్టి, విధిః 

= తీరు, ప క్రి భావయోః = పాకమునకును భావమునకును, (భవతి = అగును). 

తాత్పర్యము ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు. అతడుపాధ్యాయుడు. అతనికి మేనల్టు 

'డౌక శిష్యుడు. ఎట్టి చుట్టరికమును లేని మరియొకడు వేరొక శిష్యుడు. మేనల్దుడెనవాడు 

రెండవవానితో “మేనమామకు నమస్కరింపుము'' అనును. అతడుపాధ్యాయునికి నమస్క 

రించును,. అక్ర రెండవవాడు “ఉపాధ్యాయునికి నమస్క-రింపుము'' అన్నపుడు మేనల్లుడు 

మేనమామకు నమస్క-రించును. ఇది లోకపు తీరు. ఇచట ఒకే వ్యక్తి చుట్టరిక మునుబట్టి 

ఒకనికి మేనమామయు, (గురువును) శిష్యత్వమును బట్టి వేరొకనికి గురువు మతమును 

ఆగుచున్నాడు, ఇపే పాకము, భావము మొదలగు చోట్ట కూడ ఒకే అంశము సంబంధిభఖేదము 

వలన సామాన్యముగను విశేషముగను భాసించుటలో చిక్కే_దియు లేదు. 

వివరణము-- భావమనునది పాకాదులను బట్టి సామాన్యము కావచ్చును. కాని 

భూధాతువు యొక్క అర్థమును మాత్రమే ఒకచో తీసికొన్న యెడల అపుడది విశేషమును 

కావచ్చును. అమే పాకమనునది భావమును బట్టి విశేషమగును. పాకమందలి విశేషములను 

చెప్పదలచినపుడు (మధురః పాక, కటుః పాకః మొదలగునవి) వానినిఐట్టి అది సామాన్యమే 
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యగును. అనగా వివశాదీనముగా పతియొక అంశమును సామాన్యమును విశేషమును he 
అగుట కవకాశమున్నది. 

న విశేషణము... “ఉపాధ్యాయస్య శిష్యో మాతులస్య భాగినేయమాహ । ఉపాధ్యాయం 
వానభివాదయతామితి | స గత్యామాతులమభివాదయ తే | తథామాతులన్య భాగినేయ ఉపాధ్యా 

యస్య శిష్యమాహ । మాతులం భవానభివాదయతామితి | స గత్వా ఉపాధ్యాయ మభివాద 
యతే 1” అనునవి పతంజలి యొక గ్రా వచనములు. (నూ; 8=2-18 ని 
[గ్రంథకర్త [గహించెను. గాన రాను నిచట 

శ ఇట్లు 59 వ కారిక నుండి ఇంతవరకును అయిదు కారికలతో “భావే” (8-2-18) 
అను సూత్రము యొక్క. భాష్యసారము విశదీకరింపబడినది. 

ర ఈ సముద్దేశమున [ప్రతియిక వివయమునను “వచ్” ధాతువు ఉదాహరణముగా 
పబడినది. దానిని బట్టి “సకల ధాతువుల తీరు నిదే'యిని యూహింపవలయును. 

| తతి సాధ్యరూపము. తిజ్ _(పత్యయములు ఆ విషయమును బోధించును. 
జ్ - క్క సిద్ధరూపము భావము. దీనిని కృత్తులు బోధించును. శి. [కియావాచకము 
ధా న కనులకు సూటిగా చేరు [పాథమిక పత్యయములు తిజ్జులును కృత్తులును 

| స “ లై 
£ అను నంశములు ఈ సముద్దేశము యొక్క. పరమసారము, 

(యా నమడ్డోళము ముగినినది 

కాల సముద్దేశము = రి 

అవతారిక--- [కియా సముద్దేశమున [కియా స్వరూపమును నిరూపించి, ఇపుడు 

కాలము [కియను పరిచ్చేదించును గాన దానిని నిరూపించుటకై మొదట దర్శనాంతర |పసిద్ధ 

మగు కాలస్వరూపమును |ప్రతిపాదించుచున్నాడు. 

శో వ్యాపారవ్యతిరే కేణ కాలమేశే (పచక్షతే 1 

నిత్య మేకం విభుం (దవ్యం పరిమాణం [క్రియా వతామ్ 11 l 

ఏతే == వై శేషికాగు లగు కొందరు దార్శనికులు, - నిత్యం = నిత్యమైనదియు, ఏకం = ఓక్ళు- 

టియు, విభు = సర్వ వ్యా ప్రమును, [కియావతాం = (క్రియతో సంబంధించిన పదార్థములకు, 

పరిమాణం = జన్మాది [కియలద్వారా పరిచ్చేదకమును అగు, కాలం = కాలమనెడు, ద్రవ్యం 

= దవ్యమును, వ్యాపార వ్యతిరేకేణ = వ్యాపారముకంటె వేరుగా, (పచక్షతే = చెప్పు 

చున్నారు. 

తాత్పర్యము వై శేషికులు మొదలగు కొందరు దార్శనికులు, నిత్యమైనదియు' 

ఒక్క_టియు, సర్యవ్యా_ప్పమును, క్రియతో సంబంధించిన పదార్థములను “ఇది దీనికంచె 

ముందు పుట్టినది, ఇది తరువాత పుట్టినది" ఇత్యాది విధముల జన్మాదులచే పరిచ్చేదించునదియు 

అగు కాలమనెడు |దవ్యమును కియకంచె వేరుగ అంగీకరింతురు. 

విశేషము. కాలము [కియకంటె భిన్నమైనది. ఇది కియతో సంబంధించిన 

పదార్థములను ఇది మొదట పుట్టినది, ఇది తరువాత పుట్టినది, ఇది ముందుగ నశించినది, 

ఇది తరువాత నశించినది ఇత్యాది విధమున పరిచ్చేదించునది ; అనగా వాటి యునికి మొదలగు 

వాటిని కొలచునది. ఇది వైశేషికుల సిద్ధాంతము. 111] 

అవతారిక పరిచ్చేద్యము లగు (కాలవదగిన) పదార్థముల భేదమును బట్టి, 

కాలమునకును, ఇతర పరిచ్చేదకములకును, (కొలుచువాటికిని) గల భేదమును చెప్పుచున్నాడు. 

శ్లో॥ దిష్షిపస సువర్షాది మూ రిభఖేదాయ కల్పతే । 
(na) ల జల థి ణ 

[కియా భేదాయ కాలస్తు, సంఖ్యా సర్వస్య భేదికా ॥ 2 

దిష్టి పస్థ సువర్ణాడి = దిష్టి, (ప్రస్థము, సువర్ణము మొదలగునది, మూ ర్తిభేదాయ = సర్వ 
టు ® ణ ట [నో ణు చాతీ 

వ్యా ప్రము కాని [దవ్యమునకు సంబంధించిన పరిమాణము యొక. భేదమును ఏర్పరచుటకు; 

కల్పతే = సమర్థ మగుచున్నది, కాలః--తు = కాలమైతే ; (కియా భేదాయ = |కియ యందలి 

భేదమును ఏర్పరచుటకు, కల్పతే = సమర్థ మగుచున్నది, సంఖ్యా = సంఖ్య; సర్వస్య 

అన్నిటికిని ; భేదికా ఆ భేదమును ఏర్నరచునది, 
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తాత్సర్యము.._ దిష్టి, (పన్థము, సువర్ణము మొదలగునవి సర్వ వ్యాప్తము కాని 

[చవ్యము యొక్క పరిమాణము నందలి భేదములను చూపును. కాలము క్రియల యందలి 

భేదమును చూపును. సంఖ్య అన్నింటికిని సంబంధించిన భేదమును తెలుపును. 

విశేషము. దిష్టి అనునది ఒక దైర్థ [ప్రమాణము. వస్రాదులలోని ఒక కొస 

తీసికొని ఇది రెండు జానలున్నది, ఇది రండు మూరలున్నది అని చెప్పుచుందుము. (అట్టిదే 

యిది) పొడుగు వెడల్పులు కొలుచునది దీనికి పమాణము అని పేరు. (పస్థమనగా ధాన్యాదు 
లను కొలచెడు కుంచము వంటి (ప్రమాణము. దీనిచే ధాన్యాదుల పొడవు వెడల్పు ఎత్తులను 
మూడింటిని (వాటి ఘనపరిమాణమును) కొలుచుచుందుము. ధాన్యాదుల నలువై పులకు సంబం 

ధించిన కొలతను చెప్పునవిగాన ఇవి పరిమాణములు. “పరి యనగా నలుమూలల యని 

యర్థము. సువర్ణ మనగా ఘనపదార్థములను తూచెడు ఒక ఉన్మానము. బంగారము వెండి 

మొదలగు వాటిని తాసులో వేసి, దానిని ఎత్తి తూచుదుము గాన తులము, పలము మొదలగు 
వాటికి ఉన్మాన మని పేరు. ఈ |పమాణ - పరిమాణ = ఉన్మానములు మూడును పరిచ్చిన్నము 
లగు (సర్వవ్యా ప్తములు కాని) మూర్త |దవ్యముల పరిమాణమును తెలుపును. ఏతద్భిన్న 
మగు కాలము మాృాతము అమూ ర్తమగు [క్రియను కొలుచును. ఉదా: సూర్యాది సంచార 

రూపమగు క్రియను మాసము, బుతువు, సంవత్సరము మొదలగు కాలములచే కొలచు 
చుందుము. సంఖ్య మూర్తామూ ర్తములను, పమాణములను, సంఖ్యను రూడ పరిచ్చేదించును. 

ఉదా: రెండు ఘటములు ; రెండు [కియలు, మూడు జానలు, నాలుగు కుంచములు ; ఐదు 

తులములు ; రెండు ఇరవైలు మొ. i2n 

అవతారిక... ఇపుడు కాలము క్రియను ఎట్లు పరిచ్చేదించునో చెప్పుచున్నాడు. 

శో ఉత్పతౌచ స్టితౌచైవ వినాశే చాపి తద్యతామ్ । 

నిమిత్తం కాలమేవాహు ర్విభ_క్తే నాత్మనా స్టితమ్ ॥ 8 

విభ కేన = విభ క్రమగు, ఆత్మనా = స్యరూపముతో, స్థితం = ఉన్న, కాలమేవకాకాలమునే, 

తద్యతాం = ఉత్పత్తి = స్థితి = వినాశములు గల పదార్థముల, ఉత్పత్తై = పుట్టుకయందును, 
స్థితౌ = ఉనికియందును, వినాశే చాపి = వినాశమునందును, నిమిత్తం = నిమి త్రమునుగా, 
ఆహుః ా చెప్పుదురు. 

తాత్సర ము. వేరు వేరు స్యరూపములలో నున్న కాలమే పదార్థముల ఉత్పత్తి 

కిని, స్థితికిని, నాశమునకును నిమిత్త మని చెప్పుదురు. 

విశేషము --- జనించుట, ఉండుట (స్థితి, వినాశము అనెడు [కియలలో ఇతర 
(కియ లన్నియు ఆంతర్గతములె. పదార్థము లన్నియు ఈ [కియలలో నేదియో యొక [క్రియతో 
సంబంధించి యుండును. కావున కాలము ఈ క్రియల ద్వారా సర్వపదార్దములకును నిమి త్ర 
మని చెప్పుదురు. ఉదాహరణమునకు : కొన్ని పదార్థములు వసంతమున జనించును, కొన్నీ 
నశించును, కొన్ని శరత్కాలమున జనించును, కొన్ని నశించును. 18 
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వ్] ్ 

అవతారిక... పదార్థముల ఉత్పత్త్యాదలకు కాలమే నిమిత్తము గాన (పపంచ వ్యవ 

హారమున కంతకును కాలమే కారణమని చెప్పుచున్నాడు. 

శో తమస్య లోకయన్ర్రస్య సూ(తధారం (ప్రచక్షతే | 

(ప్రతిబంధా భ్యనుజ్ఞాభా్యం తేన వ్శ్వం విభజ్య తే i 4 

తం = ఆ కాలమును, అస్య = ఈ, లోకయన్ర స్య = ల్రోకమనెడు యం తముసకు, సూత 

భారం = సూ తధారునిగా, (ప్రచక్షతే = చెప్పుదురు, తేన = ఆ కొలముచేత, (పతిబంధాభ్య 

నుజ్ఞాభ్యాం = పలిబంధాభ్యనుజ్ఞల ద్యారా, విశ్వం = (ప్రపంచము, విభజ్యతే = విభ కమగు 

చున్నది, 

తాత్సర్యము లోక మనెడు యం|తపురుమని (బొమ్మను) సెడిపెడు సూత 

ధారుడు ఈ కాలమే. (పతిబంధాభ్యనుజ్ఞల ద్వారా ఈ కాలమే [పపంచమునందలి విభాగము 

లను ఏర్పరచుచున్నది. 

విశేషము పతీబంధ ము = ఉత్పత్యాదులు జరుగకుండుసట్టు చేయుట. అభ్య 

నుజ్ఞ = ఉత్పత్త్యాదులు జరుగునట్టు చేయుట. జం| తపు బొమ్మకు తాళ్ళు కట్టి ఒక వ్యకి 

దానిని కదలునట్లును, నడచునట్టును చేయును. వానికి సూ(తధారుడని పేరు. ఈ జగద్యంత 

మునకు కాలము సూతధారుని వంటిది. ఈ కాలమే ఆయా పదార్థముల ఉత్పత్త్యాదులను 

అడ్డగించుచు జరుపుచు, ఇది ముందు, ఇది వెనుక అనెడు విభాగమును ఏర్పరచుచున్నది.॥14॥ 

అవతారిక... ఈ విషయమునే స్పష్షీకరించుచున్నా డు. 

లో యది న (పతిబధ్నీయాత్ (ప్రతిబన్షం చ నోత్సృజేత్ । 

అవస్థ వ్యతికీ ర్యేరన్ పొర్వాపర్యవినాకృతాః 11 5 

స పతీబధ్నీయాద్యది = (కాలము ఉత్పత్త్యాదులను) అడ్డుకొనకున్నను, పతిబంధం = ఆ 

అడ్డును, న--చ- ఉత్సృజేత్ (యది) = తొలగింపకున్నను, అవస్థాః = పదార్థముల 

అవస్థలు, పొర్వాపర్య వినాకృతాః == పొర్వాపర్య రహితములుగా చేయబడినవై , వ్యతికీ ర్యేరన్ 

= సంకీర్ణములై యుండెడివి. 

విశేషము ఒక బీజమునుండి మొదట అంకురము, తరువాత నాలము, పిమ్మట 

కాండము జనించుచున్నవి. అనగా అంకురము పుట్టు సమయమున నాలము పుట్టకుండగను, 

నాలము పుట్టు సమయమున కాండము పుట్టకుండ గను కాలము అడ్డుకొనుచున్నది. కావున 

అంకురనాల - కాండాదుల ఉత్పత్తిలో నొక |కమము (పౌర్వాపర్యము) కనబడుచున్నది. 

కాల మా విధముగ అడ్డుకొనకున్నచో ఆ యా కారణములనుండి జనించు కార్యముల వివిధా 

వస్థలలో సౌంకర్యమేర్చడి యుండెడిది. ' అనగా అంకుర - నాల = కాండాదులతో ఏడి: ముందో. 

వీది వెనుకనో తెలిసికొనుటకు అవకాశముండెడిది కాదు. nll 
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అవతారిక కాలము ఒక్క- టేయైనను ఉపాధి భేదముచే భిన్నముగ తోచుచున్న 

దని చెప్పుచునా గడు. 

లో తస్యాత్మా బహుధా భిన్నోభేదై ర్టర్యా నర్మాశయెః | 

న పొ భిన్నమభిన్నం వా వస్తు కించన విద్యతే ॥ 6 

ధర్మా న్తర్శాశయైః = ఇతర ధర్మములకు (క్రియలకు) సంబంధించిన, భేదైః = భేదములచే, 

తస్య = ఆ కాలముయొక్క్ల, ఆత్మా = స్యరూపము, బహుధా = అనేక విధములుగా, భిన్న ః 

భిన్న మైనది, భిన్నం = భేదముగల, వా = లేక, అభిన్నం = భేదములేని, వస్తు = వస్తువు 

కించన = ఏదియు, న విద్యతే హి = లేదుకదా. 

తాత్పర్యము కాల మొక్కటియే మైనను ఆయా క్రియలకు సంబంధించిన 

భేవములచే ఖిన్నమువలె కనబడుచున్నది. (కాలమే కాదు), ఏ వస్తువై నను భేదము కలదని 
కాని, లేనిదని కాని చెప్పుటకు వీలులేదు. 

విశేషము సర్వవ్యాప్త మగు ఆకాశము ఒక్క-టే యైనను కుండలో నున్న 

ఆకాశమును ఘటాకాశమనియు, చెంబులో నున్న ఆకాశమును కరకాశమనియు, ఇంటిలో 

నున్న ఆకాశమును గృహాకాశమనియు ఘటాద్యుపాధి భేదమును బట్టి వేరువేరుగ వ్యవహరించు 
చుందుము. ఆ్టే కాలమనునది ఒక్కటే యైనను సూర్యాద్యుదయా స్తమయాది [కియా భేద 
మును బట్టి దినయామిన్యాది భేదముతో భిన్నరూపముల వ్యవహరించుచుందుము. కాలమునందే 
దు, (ప్రపంచమునందలి ఏ విషయమునందును గూడ పూర్తిగ భేదమున్నదని గాని, భేద 

మస్ట్ లేదని గాని చెప్పజాలము. దేవదత్తుడను వాడొకడు. వానిలో భేదమున్నదా లేదా యని 
విచారింపగా భేదము లేదని చెప్పుటకు వీలులేదు. ' నిన్నటి దేవదత్తుడు పూర్వకాలముతో 
సంబింధించినవాడు * ఇప్పుటి దేవదత్తుడు ఈ కాలముతో సంబంధించినవాడు. ఈ కాలభేద 

మును బట్టి నిన్నట్ దేవదత్తుడు వేరు నేటి దేవదత్తుడు వేరు అని చెప్పవలెను. అట్టని భేదమే 
గాని అభ్రేదము లేదనుటకు గూడ వీలులేదు. ఈతడు నిన్న చూచిన దేవదత్తుడే అని (పత్యభి 
జ్ఞానము | కలుగు: చున్నవి కదా? కావున ఏ పదార్థ మైనను భేదాభేదములచే అనిర్వచనియమే 
యని అభ్మిపాయము ఆఫీ కాలము కూడ. 11 6॥ 

అవతారిక. “నపాభిన్న మభిన్నం వా” అను విషయమునే ఉదాహరణముతో 
విశదికరించుచున్నాడు. 

లో నై నె కో స్తీ నా నాహ్యనేకో౭. స్త సిన శుక్ష్లో నాపిచాసితః | 
దవ్యాశ్యా సతు సంసర్గాదేవం రూపః (ప్రకాశ తే ॥ 7 

ఏకః = ఓక ' దవ్యము, నాస్తి = లేదు, అనేక; ఆపి = అనేకము కూడ ; నాస్తి = లేదు, 
కుక్ణః డా తెల్లనిది, నాస్తి = లేదు, అసితః అపిచ = నల్పనిది కూడా, న = లేదు, తు = కాన్మి 
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8] 
సః = ఆ, [ద్రవ్యాత్మా = [దవ్య స్వభావమే, సంసర్లాత్ = సంఖ్యా రూపాదులతో సంబంధము 

వలన, ఏవం రూపః = ఇట్టి రూపము కలదిగా, (పకాశతే = (పకాశించుచున్నది. 

తాత్పర్యము ఏకమనికాని అనేకమనికాని, తెల్లనిది అనిగాని నల్లనిది అనిగాని 

లేదు. [దవ్య స్వభావమే ఆయా సంఖ్యాదులతో సంబంధించుట వలన వేరువేరు విధముల 

(ప్రకాశించుచున్నది, 

వివరణము... దవ్యమునకు ఏ ఉపాధులతోడను సంబంధము లేకున్నచో లౌకిక 
వ్యవహారమే కుదురదు. అందు [దవ్యమునకే ఏకత్వాది సంఖ్యలతో సంబంధమును కూర్చి 

“ఇది ఒక [దవ్యము ; ఇవి రెండు [దవ్యములు' అని వ్యవహరింతుము. శుక్ల కృష్ణరూపము 

లతో (దవ్యమునకు సమవాయ సంబంధము (విడదీయరాని సంబంధము) ఉండుటచే ““తెల్లని 

బట్ట, నల్లని బట్ట" ఇత్యాది వ్యవహారము చేయుచుందుము. కావున [దవ్యములలో కనబడు 

ఆయా ఢేదము లన్నియు ఉపాధి భేదకృతములే కాని సహజములు కావు. అక్హై ఉత్పత్యాది 

కియలను బలి కాలమునందు గూడ “ఇది ఉత్పత్తి కాలము, ఇది స్థితి కాలము, ఇది వినాశ 

కాలము మొదలగు వ్యవహారములు కల్పితము లగుచున్నవి. కావుననే దేవదత్తుని ఉత్పత్తి 
కాలము యజ్ఞ దత్తునకు స్థితికాలమగుచున్నది. ఆదియే విష్ణు మితునకు వినాశకాలమగు 

చున్నది. nT 

అవతారిక-_ ఉపాధిగత భేదములు కాలమునందు ఆరోపింపబడుచున్నవని చెప్పు 

చున్నాడు. 

శో సంసర్గికాం తు యే భేడా వి శేషా_స్తస్యతే మతాః ! 

సఖిన్న నె న్నెర్వ్యవస్తానాం కాలో భదాయ కల్పతే i 8 

సంసర్లిణాం = = కాలముతో సంబంధించిన [గహసంచారాది [క్రియల యొక్క; యే = వీ, 

విశేష; = = విశేషములు కలవో, తే = అవి, తస్య = ఆ కాలము యొకు, ఖేదాః = భేదము 

లుగా, మతా? = చెప్పబడుచున్నవి, సఃజ ఆ, కాలఃజకొాలము, త్రైఃజు ఆ కియా విశేష 

ములచేత, భిన్నః = భిన్నమైనదై, వ్యవస్థానాం = అహోర్మాతాది వ్యవస్థలయొక్క- భేదాయ 

= భేదము కొరకు, కల్పతే = సమర్థమగుచున్నది (భేదములకు నిమి_త్తమగుచున్నద్సి. 

తాత్పర్యము--- సూర్యాది [గహ సంచార రూపమగు |కియ కాలమునకు సంబం 

ధించినదై. యుండుటచే ఆ కియయందలి విశేషములను కాలమునందు ఆరోపించుచుందురు, 

ఈ విధముగ ఆయా [కియలయందలి విశేషములను బట్టి కాలము పగలు, రాతి, మాసము 

మొదలగు విభిన్న వ్యవహారములకు కారణమగుచున్న ది. 

విశేషము అహోర్యాత - పక్ష - మాసాది వ్యవస్థలకు మూల కారణము 

సూర్యాది (గహ సంచారము. కాలమునందు ఆ వ్యవస్థలు పరమార్థతః లేవని కాక్సర్యము. 
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అవతారిక. ఈ విధముగ కాలము ఉపాధి భేదముచే భిన్నముగ కన్పట్టుచు 

పదార్థముల జన్మ స్థిత్యాదు లకు నిమి త్రమగు చున్న దని చెప్పుచున్నాడు. 

లో విశిష్ట కాలసంబం౦ధా ద్వ ల_త్తిలాభ:ః (పకల్పతే | 

శక్తీనాం సంప్రయోగస్మ* హేతుక్వే నావతిష్టతే ॥ 9 

విశిష్ట కొల సంబంధాత్ == కాల విశేషము యొక్క సంబంధము వలన, వృత్తి లాభః = 

(సాధన శక్తుల) పవృ_తీ యొక్క లాభము, (పకల్ప తే = ఏర్పడుచున్న ది, సః= ఆ 
కాలము, శ క్తీనాం = శక్తుల యొక్క, |పయోగస్య = [పయోగమునకు, హేతుత్వేన = 
హెతువుగా, అవతిష్టతే = నిలచుచున్నది. (* “స ప్రయోగస్య' అను పాఠము యు క్రమని 
తోచుచున్నది.) 

తాత్పర్యము. వసంతాది కాల విశేష సంబంధముచే సాధన శక్తుల (పవృత్తి 

(పుష్ప ఫలాదుల ఉత్పత్తి మొదలగు [పవృ త్తి) కనబడుచున్నది. కావున శక్తులు (ప్రవర్తించు 

టకు ఆ కాలమే హేతువుగా ఉన్నది. 

వివరణము... వసంతాది కాలములలో ఆయా సాధన శక్తులు పనిచేయుచున్న వి. 

దానిని బట్టి ఈ (ప్రవృత్తికి కాలమే నిమిత్త కారణమని ఊహింపవలసి యున్నది. ఈ విధ 
ముగ కాల (పేరితములగు శక్తులు పదార్థములకు జన్మాది క్రియలను సాధించుచున్నవి. ud 

అవతారిక... కారణములందలి శక్తులు కాలము అనుజ్ఞను పొందిన పిమ్మటనే 

పదార్థముల ఉత్పత్తి స్థిత్యాదులను కలిగింప సమర్థములగుచున్నవని చెప్పుచున్నాడు. 

లో జన్మాభివ్య క్రి నియమాః ప్రయోగోపనిబన్దనాః | 

నిత్యాధీన స్థితిత్వాచ్చ స్టితిర్నియమ పూర్వికా ॥ 10 

జన్మాభి వ్య క్తి నియమాః = పదార్థముల ఉత్ప త్రియు, అభివ్య క్రియ, నియమమును, పయో 

గోప నిబంధనాఃకాకాలముయొక_ _పేరణముపె ఆధారపడియున్న వి. నిత్యాధీన స్థితిత్వాత్ -- 

చ = పదార్థములు ఎల్టపుడును కాలమునకు అధీనమైన స్థితి కలవగుటచే, స్థితిః = పదార్థ 
ముల స్థితి, నియమపూర్వికా = నియమము పూర్యమునందు కలది, అనగా ఒక నియమముతో 
కూడినది. 

తాత్పర్యము పదార్థముల ఉత్స క్రియ, స్పస్టరూపమున అభివ్య క్రియు, కొంత 

కాలము మ్మాతమే ఉండుట యనెడు నియమమును, కాల [(పేరణముపై ఆధారపడియున్న వి. 
పదార్థముల స్థీతికూడ ఎల్లపుడును కాలము పైననే ఆధారపడియుండుటచే అది నియమపూర్వక 

మెనది. 

విశేషము. ఉత్పన్న మై : *అభివ్య కృమైన పదార్థ ము ఇంతకాలము మా[తమే 
ఉండును అనెడు నియత కాలావస్థితి నియమము. “ఉత్పతౌ చ స్థితౌ చి ఇత్యాది తృతీయ 
కారికార్థ మే ఇచట వివరింపబడినది. 1101 
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అవతారిక ___ కాలకృత ములగు మరికొన్ని భావవికారములు గూడ కలవని చెప్పు 

చున్నాడు 

శ్లో॥ స్టితస్వ్యానుగ్రహన్వై వెర్టరె ఈ సంసర్లిభి స్తతః / 

(పతిబన్ల సిరోభావః (ప్రహాణమితి చాత్మనః ॥ 11 

స్థితస్య = ఉత్పన్నమై స్థితమగు పదార్థమును, సంసర్గిభిః = దానితో సంబంధించు, తై స్తెః డా 

థి ~ 
® 

ఆయా, ధర్మైః = ధర్మములతో, అనుగహః = అను[గహించుట, తతః = అటుపిమ్మట, 

ఆత్మనః = ఆ పదార్థము యొక, (పతిబన్థః = |పతిబంధము (స్వకార్యమును చేయుటకు 

సామర్థ్యము లేకుండ చేయుట), తిరోభావః = క నబడకుండునట్టు చేయుట, |పహాణం = 

వినాశము (ఇవి యన్నియు కాలకృతములే). 

తాత్పర్యము. స్థితిని సంపాదించుకొనిన పదార్థమునకు ఆయా ధర్మ విశేషము 

లతో సంబంధమును ఏర్పరచుట, తరువాత ఆ పదార్థము తన కార్యము చేయజాలకుండు 

నటు చేయుట, దానిని అదృశ్యముచేయుట, నశింపజేయుట ఇవి యన్నియు కాలకృతములే. 
య 

విశేషము--- ఉత్పన్నమై స్థితిని సంపాదించుకొనిన భూత వృతాదులకు కాలమే 

పుష్ప ఫలాదులతో సంబంధ మేర్పరచుచున్నది. పిమ్మట కాలమే ఆ కార్యములు కలుగకుండ 

చేయుచున్నది. చివరకు ఆ కాలమే ఆ పదార్థమును అద్భశ్యము చేయుచున్నది. 11 11 

అవతారిక పదార్థములకు సంబంధించిన ఆయా |కియలు ఒక [క్రమము 

ననుసరించి కాలాధీనములై యుండును. అందుచే ఈ |క్రియలనే కాలమని వ్యవహరించు 

చుందురు అని చెప్పుచున్నాడు. 

లో (ప్రత్యవస్థం తు కాలస్య వ్యాపారోఒ్మత వ్యవస్థితః | 

కాల ఏవ హి విశ్వాత్మా వ్యాపార ఇతి కథ్యతే ॥ 12 

అత = ఈ [పపంచమున, (పత్యవస్థం = పదార్థములకు సంబంధించిన |పతి అవస్థయం 

దును, కాలస్య = కాలము యొక్క, వ్యాపారః = వ్యాపారమే, వ్యవస్థితః = నియతరూపమున 

ఉన్నది, కాల ఏవ = కాలమే, విశ్వాత్మా పా = [పపంచమున కంతకును ఆత్మ కదా, 

వ్యాపారః ఇతి = వ్యాపారమని, కథ్యతే చెప్పబడుచున్నది. 

తాత్పర్యము ఈ (పపంచమునందలి పదార్గములకు సంబంధించిన |పతి అవస్థ 

యందును కాలముయొక్క- వ్యాపాఠమే నియతరూపమున ఉన్నది. ఈ విధముగ విశ్వమున 

కంతకును ఆత్మయైయున్న కాలమే వ్యాపారము అని చెప్పబడుచున్నది. 

వివరణము అనుగహము (ఒక పని జరుగునట్లు చేయుట) నిగహము (దానికి 

[పతిబంధము కలిగించుట) మొదలగు వాటిచే కాలమే పదార్థముల ఉత్స త్తి - వినాశాదిక ము 

లగు అన్ని అవస్థలతోడను సంబంధించి యున్నది. కావున విశ్యమునందంతటను అనుస్యూత 

[27] 



3 

వాక్యవదీయము 418 కొల 

[13 
ముగ నుండి ఆత్మవలె నున్నది. అందుచే అన్ని వ్యాపారములతో సంబంధించిన కాలమునే 

వ్యాపారమని యందురు. ॥ 1211 

అవతారిక... కాలము విశ్వాత్మ యను విషయమునే |ప్రతిపాదించుచున్నాడు. 

శో మూంర్తీనాం తేన భిన్నానామాచయా పచయాః పృథక్ । 

లక్ష్య న్తే పరిణామేన సర్వాసాం భేదయోగినా I 19 

భేదయోగినా = ఆయా పదార్థములకు సంబంధించిన [కియా విశేషములచే నేర్పడిన భేద 
ముతో కూడిన, తేన = ఆ కాలముచే చేయబడిన, పరిణామాత్ = పరిణామము వలన, భిన్నా 
నామ్ = పరస్పర భిన్నములగు, సర్వాసాం = సమస్తమైన, మూ ర్రీనాం = మూర్త పదార్థ 

ముల యొక్క, ఆచయాపచయాః = వృద్ధి [(హాసములు, పృథక్ = వేరువేరుగా, లక్ష్య న్నే = 

చూడబడుచున్న వి. 

తాత్పర్యము... [కియా భేదముతో సంబంధము కలిగియండుటచే ఏర్పడిన 

భేదము గల ఆ కాలముచే కలిగిన పరిణామముచే భిన్నములగు అన్ని పదార్థముల యొక్కయు 
వృద్ధి [హాసములు వేరు వేరుగ చూపబడుచున్న వి. 

వివరణము కాలము అభిన్నమైనను పదార్థములకు సంబంధించిన |క్రియలతో 
సంబంధమువలన భిన్న మువలె కన్పట్టుచున్నది. అట్టి కాలముచే కలిగిన పరిణామముచే ఆయా 

పదార్థముల వృద్ధి [హాసములు వరు వేరుగ కన్చట్టుచున్న వి. 

కాలకృతములగు జన్మ వినాశాదులు నిత్య పదార్థములందు ఉండవుగాన. ఇచట 

అవతారిక. సార్థకమగు పేరును బట్టియే కాలము విశ్వ వై చ్మిత్యమునకు కారణ 
మని చెప్పవచ్చు నని చెప్పుచున్నాడు. 

ట్లో॥ జలయం(థత (భమావేశ సదృశీభిః (పవృ త్తిభిః | 

స కలా? కలయన్ సర్వాః కాలాథ్యాం లభతే విభుః ॥ 14 

విభుః = వ్యాపకము, నిత్యము, సర్వస్వతం_తమును అగు, సః= ఆ కాలము, జలయం|త 

(భమావేశ సదృశీభిః = జలయంతము యొక్క (భ్రమణముచే కలిగిన కోభముతో సమాన 
మెన, [పవృ త్తిభిః = ఆ వృత్తులచే (మరల మరల వచ్చుచుండుటచే), సర్వాః = సమ స్తమైన 

కలాః॥ = పదార్థములను, కలయన్ = విసర్జించుచు, (పుట్టించుచు) కాలాఖ్యామ్ = కాలమనెడు 

శేరును, లభలే = పొందుచున్న ది. 

తాత్పర్యము... నిత్యమగు ఆ కాలము జలయంతము తిరుగునపుడు కలిగిన 

క్షోభముతో సమానములగు పరావర్తనములచే ఆ యా పదార్థముల కలనము (సృష్టి చేయు 
టచే కాలమను అన్వర్థ నామధేయము పొందినది. 

we 

స్నో 
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వివరణము -- జలయం|తమున కొన్ని ఘటములు అమర్చి ఉండును, ఆ యంత 

మును విశాలమగు నూతిలోనికి |త్రిపుచుందురు. ఆ యంతము తిరుగునపుడు ఘటములన్నియు 

ఒకదాని తరువాత ఒకటి నీరు నింపుకొని పెకి వచ్చి నీటిని పైకి చిమ్ముచుండును. ఈ విధ 

ముగ కాలము కూడ వసంతాది రూపమున మరల మరల వచ్చుచు ఆయా పదార్థములను 

సృష్షించుచుండును. ఇట్లు నిత్యమై, సర్వస్వత౦త మై సమస్త పదార్థ కలనము (సృష్టి) 

చేయుచుండుటచే ఇది కాలమైనది. 

విశ్వాత్మకమును, పర|బహ్మో పరదామధీయమును అగు సత్యపదార్థము ఒక్క 

టియే. అది నానావిధ కార్యములకు కారణమగుటచే దానిని సర్వశక్తి యందురు. అది చ|క్ర 

భమణమున తిరుగుచున్న ఘటములవలె ఎల్టపుడును తిరుగుచుండెడు పదార్థములను సృజిం 

చును గాన 'కలయతి భూతానీతి కాలః' అను వ్యుత్ప త్తిచే కాలమను పేరును వహించియున్నది 

ఆది విభువు - అనగా స్యతం|త్రము. కావుననే “అధ్యాహృతకలాం యస్య కాల శక్తి ముపా 

[శితాః”” (వాక్యపదీయము 1. 8) అను కారికలో కాలము స్వాతం(త్య శ_క్తిరూప మైనదని 

చెప్పబడియున్నది. ఈ విషయము ““శక్త్యాత్మ దేవతా పకైర్భిన్నం కాలస్య దర్శనమ్ 

అను కారికలో మున్ముందు (వాక్యపదీయము Ill. కాల. 62) స్పష్టము కాగలదు. 11141 

అవతారిక... కాలము మొదట (పతిబంధ రూప పవృ త్తిని చూపి తరువాత 

అనుజా రూప [పవృ తిని చూపుచుండును. ఈ విధముగ విశ్వమంతయు కాల పరతంతమని 
మల అణాల 

సోదాహరణమున |పతిపాదించుచున్నాడు. 

శ్లో॥ (ప్రతిబద్దాశ్చ యాన్తేన చిత్రా విశ్వస్య వృత్తయః | 

తాః స ఏవానుజానాతి యథా తన్సుః శకు_స్టికౌః ॥ 15 

తేన = ఆ కాలముచేత, విశ్వస్య ౫ [ప్రపంచముయొక్క-, చితాః = విచ్మితమైన, యాః కా ఏ 

వృ త్తయః = సాధన శక్తులు, (పతిబద్ధాః = నిరుద్ధములై నవో (కార్య జననమున అసమర్థము 

లుగ చేయబడినవో), తాఃజ ఆ శక్తులను, స ఏవజ ఆ కాలమే, తంతుః = దారము, 

శేకు న్తికాః యథా = చిన్న పక్షులనువలె, అనుజానాతి = ఆవిర్భవించుటకు పీలుకల వాటినిగ 

కూడ చేయును, 

తాత్పర్యము కాలము (పపంచముయొక విచితములగు సాధన శక్తులు, 

తమ కార్యములను ఆవిర్భవింప చేయజాలనట్టు చేయును. దారము చిన్న పక్షులను (పతి 

బద్ధము లగునట్టు చేసి మరల ఎగురునట్టు చేయ విధమున ఆ కాలమే మరల ఆ విశ్వ సాధన 

శక్తులను కార్యములు చేయునట్టు అనుమతించును. 

విశేషము కాలము హేమంతాది రూపమున నుండి, సాధన శక్తులు ఆయా 

పుష్ప ఫలాదులను ఆవిర్భవింప చేయజాలనట్టు చేయును. ఆ కాలమే వసంతాది రూపమును 

పొంది ఆ (ప్రతిబంధమును తొలగించుటతో సాధన శక్తులు తమ తమ కార్యములను చేయజాలు 
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చున్నవి. వేటగాండు పెద్ద పక్షులను పట్టుకొనుటకై వాటికి ఎరగా చిన్న పక్షిని ఒక న్న వి, గ్ 
ల కల చుండుటచే 

తాటికి గట్టి దానిని ఇటు ఆటు ఎగురునట్టు చేయదురు. కాని ఆ [తాడు లాగుచుం ॥ ఆ 

పక్షి సేంచాగా ఎగిరి పోజ్రాలదు. ఇట్లు సూ[తము ఆ చిన్ని పకుల గమనమునందు సంకోచ 

జ ty 

వికాసములు చేయచుండును. ఈ విధముగనే పదార్థములన్నియు కాల స్యూత్రమున కట్టువడి 

ఉత" తీ వినాశరూపములగు సంకోచ వికాసముల కెల్లపుడును లోనగుచుండును. 1151 
Te) జాలీ 

వాత (3
 పరీయ స 

ఆవతారిక_.. ఈ సంకోచ వికాసముల క్రమ మెట్టుండునో చెప్పుచున్నాడు. 

శో విశిష్ట కాలసంబంధా ల్లబ్దపాకాను శక్తిషు | 

[కియాభివ్యజ్య తే నిత్యా ప్రయోగాభ్యేన కర్మణా ॥ 16 

విశిష్ట కాలసంబంధాత్ = విశిష్టమగు కాలముయుక గ్రా సంబంధమువలన, ళక్తిషు == మూల 

కారణ గతములగు శక్తులు, లబ్ధి పాకాను = పొందబడిన పరిపాకము కలవగుచుండగా, 

పయోగాఖ్యేన = (పేరణా రూపమగు, కర్మణా = కర్మచె, నిత్యా = నిత్యమగు, [కియా = 

కియ, అభివ్యజ్యతే = అభివ్య క్రమగును. 

తాత్పర్యము. విశిష్ట కాలసంబంధముచేత కారణగతములగు కార్యజనన శకులు 

కోమ్మఖములు కాగా, (పేరణా రూపమగు కర్మచే నిత్యమగు [క్రియ అభివ్యక్రమగును. 

వివరణము... [పపంచ సృష్షియంతయు [పాణుల సుఖదుఃఖభోగముల నిమి త్తము 

ఏర్పుడుచుండును. కావున |1పలయాంతమున |పాణుల అదృష్ట (కర్మ) వశముచే, జగమునకు 

మూలకారణములుగ వై శేషికాదులచే అంగీకృతములగు. పరమాణువులందు గాని, సాంఖ్యా 

ద్యంగీకృతములగు |ప్రధానాదులందు గాని, కార్య జనకములగు శక్తులు ఫలోన్ముఖములగును, 
అపు డా మూలకారణములు పరస్పర సంశ్రేషము పొందుటకై (పేరణా రూపమగు ఒక కర్య 

విశేషము కలుగును. దానిచే సర్వపదార్థ సంబంధమగు, [క్రియ (పకటికృతమగును. ఈ 

విధముగ సవ్యాపారము లగు కారణములు పరస్పర సంయోగము చెందును. 11 61 

అవతారిక... ఇట్టు నిత్య క్రియ అభివ్యక్తమైన పిమ్మట ఏమి జరుగునో చెప్పు 
చున్నాడు. 

ళో జాతి ప్రయుకా తస్యాం తు ఫలవ్య కి ః (పతీయతే | 

కుతోఒప్యద్భుతయా వృతా శకిభిఃసా నియమ్యతే i 17 

తస్యాం = ఆ నిత్యమగు శయ అభివ్య కమైన దగుచుండగా, ఫలవ్య _క్తిః + తు = ఫలవ్య క్రి, 
అనగా కార్యరూప వ్యక్తి, జాతి (ప్రయుక్తా = జాతిచే (పేరితమైనదై, |పతీయతే = కాన 
వచ్చును, సా=ఆ ఫలవ్య శక్తి, అద్భుతయా = ఆశ్చర్యకరమగు, కుతో౭పి = ఒకానొక, 
వృత్యా = వృ శ్రిచే (పద్ధతిశే), శ కిభిః =కారణ శ క్తులచేత, నియమ్యతే = నియమింప 
విడును. 

నము ధైశము 421 పదకాండము 
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తాత్పర్యము ఆ నిత్య |కియ అభివ్య క్షమైన పిమ్మట, జాతి (పేరితమై ఫల 

వ్యక్తి కలుగును. కారణ శక్తులు ఆ కార్యమును ఏదియో ఒకానొక అద్భుతమగు పద్ధతిచే 

నియమించును. 

వివరణము. నియత జాతీయములగు పదార్థ ములు కలసినపుడే కారణములందు 

వ్యాపారము ((కియ) జనించును గాన నిత్య కియకు జాతి పయోజక ము, అనగా ఆ [క్రియ 

కలుగుటకు _పయోజక కారణము. ఈ విధముగ జాతి ప్రయుక్షమై ఆ నిత్య |కియ కార్యాభి 

వ్యక్తికి హేతువగుచున్నది. ఉత్ప త్తికి పూర్వము కార్యము సత్తు (ఉన్నది) అనిగాని అసత్తు 

(లేనిది) అనిగాని చెప్పజాలము, అది సత్తు అన్నచో ఉన్న దానిని పుట్టించుటకు కారణ 

(పవృ త్తి వ్యర్థము కావలసి వచ్చును. అసత్తు అన్నచో - అనగా కారణ వ్యాపారముచే అంతకు 

పూర్వము లేని కార్యమే పుట్టుచున్నది అని యన్నచో, మట్టి, చక్రము, దండము మొదలగు 
కారణముల వలన అంతకు పూర్వము లేని ఘటము పుట్టినట్టు అంతకు పూర్వము లేని పటము 

ఏల జనింపరాదు _ అను [పశ్న వచ్చును. కావున కార్యము సత్తు అనికాని ఆసత్తు అనికాని 

చెప్పుటకు వీలులేదు. కారణ శక్తులు అట్టి కార్యమునకు స్థితి కల్పించుచున్నవనిన ఇది 

ఎంతయు ఆశ్చర్యకరమగు విషయము. ఈ స్థితిని ఎట్టు కల్పించుచున్నవో చెప్పజాలము. 

కావుననే “కుతో ౬ ప్యద్భుతయా వృత్యా” అని చెప్పబడినది. 116 

అవతారిక... అటు పిమ్మట ఏమి జరుగునో చెప్పుచున్నాడు. 

లో తతస్తు సమవాయాఖ్యా శ క్రి ర్ఫేదస్య బాధికా | 

ఏకత్యమివ తా వ్యక్తీ రాపాదయతి కారణై ౩ ॥ 18 

తతః = కారణ శకులచే కార్వవ్యక్తులు నియమితములై న పిమ్మట, _ భేదస్య = భేదమును, 

బాధికా = బాధించు, సమవాయాఖ్యా = సమవాయమనెడు, శక్తి =ళకక్తి తాఃా.ఆ, 

వ్యక్తిః = కార్యరూప వ్యక్తులను, కారణై 8 = కారణములతో, ఏకత్వం = అభేదమును, 

ఆపాదయతీవ = పొందించుచున్నదా అన్నట్లు ఉన్నది. 

తాత్పర్యము అటుపిమ్మట భేదబాధకమగు సమవాయమనెడు శకి కార్యము 

లకు కారణములతో ఒకి విధమగు అభేదమును కల్పించును. 

వివరణము... 'ఇహ తంతుషు పటఃి' - “ఈ తంతువులలో పటము ఉన్నది" 

ఇత్యాది (పతీతిని బట్టి కారణములగు తంతువులకును కార్యమగు పటమునకును ఒక విధమగు 

సంబంధమున్నట్టు తెలియుచున్నది. అది సమవాయ సంబంధము. ఈ సమవాయము గూడ 

పరతం[తమే గాన శక్తిరూపమే. ఈ సమవాయశ క్తి భేదమును బాధించు స్వభావము కలది 

గావున కార్యకార ణముల నడుమ భేదము లేనట్టు చూపును, 

కారణ వ్యతిరి క్తమగు కార్యము లేదని కొందరు దార్శనికుల యభ్మిపాయము. 

కారణములగు తంక్యాది రూప ఆవయవములు భిన్నములుగ క్ర నబడుచున్న వి. కార్యములగు 



పము... 
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పటాద్యవయవులు అభిన్నములుగ (ఏకవస్తు రూపమున) కనబడుచున్నవి. కావున అవయవము 

లును అవయవులును అభిన్నములని చెప్పరాదని కొందరి యభిప్రాయము. ఈ అభి పాయ 

మును పురస్కరించుకొని “ఎకత్యమివి అని “ఇవి శబ్దము [పయోగింపబడినది. ॥ 18॥ 

అవతారిక... ఈ విధముగ కారణశ క్రులచే కార్యము (ప్రతిష్టిత మైన పిమ్మట ఏమి 

జరుగునో చెప్పుచున్నాడు. 

లో అథాస్మాన్నియమాదూర్హ్వం జాతయోయా (పయోజికాః | 

తాః సర్వా వ్యక్రిమాయాగన్తి స్వచ్చే చాయా ఇవాం భసి ॥ 19 

అథ = మరియ, అస్మాత్ = ఈ (కారణశ క్తి కృతమగు), నియమాత్ = కార్యనియమము 

నకు, ఊర్ధ్వం = పిమ్మట, పయో జికాః = కియా పయోజక ములగు, యాః = ఏ, 

జాతయః = జాతులు కలవో, తాః సర్వాః = అవి అన్నియు, స్వచ్చే = స్వచ్చుమగు, అంభసి 

= ఉదకమునందు, ఛాయాః ఇవ = వృక్షాది (పతిబింబములువలె, వ్య క్తిం = కార్యవ్య కిని, 

ఆయా న్తి = పొందును. 

తాత్పర్యము కారణశక్తులు కార్యమును ఈ విధముగ తమలో నియమించిన 

పిమ్మట, కియా పయోజక ములగు జాతులన్నియు, స్వచ్చమగు ఉదకమును వృక్షాది (పతి 

బీంబములు చేరినట్టు, ఆ వ్యక్తిని పోయి చేరును. 

వివరణము కారణశక్తులు తమవలన జనించిన .: కార్యమును తమలో నియ 

మించును. అనగా - జనించి, స్థితిని సంపాదించుకొనిన కార్యము, కారణ మెచట నుండునో 

అచటనే ఉండును గాని, మరియొక స్థానమున ఉండదు. కార్యమునకు, కారణ స్థితికంటె 

భిన్నమగు స్థితి లేదు. కారణములు కార్యమును నియమించుట యనగా ఇదియే. కార్య మీ 

విధముగ స్థితిని పొందిన వెనువెంటనే, ఆ క్షణముననే, తనకు కారణభూతములగు జాతులతో 

గూడ సంబంధమును పొందును. ఉదాహరణమునకు.- ఘట రూపకార్యము పుట్టిన క్షణము 

ననే సత్త, [దవ్యత్వము, పృథివీత్యము మొదలగు జాతులు దానితో సంబంధించును. నిర్మల 
మగు జలమునందని వృక్షాది (ప్రతిబింబము జలాభిన్నముగ భాసించునట్టు ఈ సతాది జాతులు 

గూడ కార్యాభిన్నములుగ భాసించును, > nl9n 

అవతారిక... పిమ్మట గుణములు జనించునని చెప్పుచున్నాడు, 

ళో కారణానువిధాయిత్వాధదథ కారణ పూర్వకాః । 

గుణా స్త్మ్వతోపలభ్య నే స్వజాతి వ్య క్తి హేతవః ॥ 20 

అథ = అటుపిమ్మట, స్వజాతి వ్య క్రిహేతవః = తమ జాతులయొక్క- (రూపత్వాది జాతుల 
యొక్క) అభివ్య_క్తికి కారణ భూతములై న, గుణాః = రూపాది గుణములు, కారణాను విధా 

యిత్యాత్ = కారణమును అనుసరించున వగుటచే = అనగా కారణము జనించిన పిదప జనిం 
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చున వగుటచే, కారణ పూర్వకాః = కారణము పూర్వమునందు కలవగుచునే, తత్ర =. 

కార్యమునందు, ఉపలభ్య న్తే = పొందబడుచున్నవి. 

విశేషము తంతు సంయోగమువలన పటము ఉత్పన్నమగుచున్నది. ఈ 

పటమునకు తంతువులు సమవాయి కారణము. తంతువుల సంయోగము అసమవాయి కార 

ణము. ఈ విధముగ సమవాయికారణాసమవాయి కారణములను బట్టి ఉత్పన్నమగు పట 

రూప కార్యము ఉత్పన్నమైన వెంటనే ఒక క్షణకాలము పాటు ఏ గుణములు గాని, ఏ |క్రియ 

గాని లేకుండ ఉండును. “ఉత్పన్నం [దవ్యం క్షణమగుణం ని|ష్కి-యం చతిష్టతి అని 

నైయాయిక సమయము. రెండవ క్షణమున ఈ [దవ్యమునందు రూపాదిగుణములు జనించును. 

ద్వితీయ క్షణమున జనించు ఈ రూపాది గుణములకు పటము సమవాయి కారణము. తంతువు 

లకు చెందిన రూపాది గుణములు అసమవాయి కారణము. ఈ విధముగ ఉత్పన్నములగు 

రూపాది గుణములు తమ రూపత్యాది జాతులను అభివ్యంజింప చేయును. 

అదృష్టవశముచేత పరమాణువులయందు క్రియ ఉత్పన్న మగును ;_ _కియవలన 
విభాగము కలుగును. విభాగము వలన పూర్వ దేశముతో సంయోగము నశించును. పూర్వ 

సంయోగ నాశము వలన ఊత్తరదేశ సంయోగము ఏర్పడును. పిమ్మట ద్వ్యణుకాది [క్రమమున 
పదార్థము లుత్పన్నమగును. భోగసాధనములగు ఇట్టి పదార్థముల సృష్టికంతకును |క్రమాఖ్య 
మగు కాల శక్తియే కారణము అని ఈ శ్లోకముల తాత్పర్యము, 1201 

అవతారిక... ఇంతవరకును కాలము పదార్థముల జన్మమునకు ఏ విధముగ కారణ 

మగుచున్నదో (పతిపాదించి పదార్థముల స్థితికి కూడ కాలమే కారణమని నిరూపించుచున్నాడు. 

ట్లో॥ ఆశయాణాం చ నిత్యత్వ మా(శితానాం చ నిత్యతా । 

తౌ వ్య క్కీరనుగృహ్ణోతి స్థితి స్తేన (పకల్చ తే It 21 

ఆ[శయాణాం = ఆ|శయముల యొక. నిత్యత్వం చ= నిత్యత్వము, ఆ|శితానాం = ఆశ 

యించిన వాటియొక్క, నిత్యతా చ= నిత్యత్వమూ, తాః= ౪, వ్య కీః = వ్యక్తులను, అను 

గృషహ్ణోతి = అనుగహించుచున్నది, తేన = దానిచేత, స్థితి = పదార్థముల యొక్క- స్థితి, 

[పకల్పతే = ఏర్పడుచున్నది. 

తాత్సర ము. ఆ(శ్రయముల యొక్క. నిత్యత్వము, ఆ|శయించి యున్న వాటి 

యొక్క నిత్యత్వము ఆ వ్యక్తులను అను[గహించుచుండుటచే వాటి స్థితి సాధ్యమగుచున్నది. 

వివరణము కార్యవ్యక్తులకు కారణభూతములగు కొన్ని పరమాణ్యాదులు నిత్య 
ములు. ఆ కారణములను ఆ[శయించుకొని కార్యములుండును. కావున కార్యములకు ఆశయ 

ములుగ నున్న ఆ పరమాణ్యాది కారణములు నశింపకుండ నుండుటచే ఈ కార్యములు ఉనికి 

సాధ్యమైనది. ఈ విధముగ కారణముల నిత్యత్వము (అనగా నిత్యమగు కారణములు) కార్య 
వ్యక్తులను అన్ముగహించుచున్నది. ఇ ట్రే కార్య వ్యక్తులను ఆశయించుకొని యున్న ఘటత్వాది 



 . 
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[22 
జాతులు కూడ నిత్యములు. ఆ్మశితములగు ఈ జాతుల నిత్యత్వము గూడ వ్యక్తు లను అను[గ 

హించుచున్న ది. అనగా ఆ వ్యక్తు లున్నంతకాలము ఆ యా జాతులతో సంబంధించి యుండు 

టకు వీలగుచున్నది. ఈ విధముగ ఆ శయములగు కారణముల నిత్యత్వము ఆ|శితములగు 

జాత్యాదుల నిత్యత్వము అను గహించుటచే ఘటాది కార్యవ్యక్తుల యునికి (స్థితి) సాధ్యమై 

నది. అనగా కారణములు లేకపోయినచో కార్యములు నిరాధారములై నశించి యుండెడివి. 

జాతులు లేకపోయినను కార్యములను వ్యవహరించుట కుదరదు గాన అవి లేనివాటితో 
సమానమై యుండెడివి. 121॥ 

అవతారిక. ఈ విధముగ ఉత్పత్తివలె పదార్థముల స్థితి కూడ పరాధీనమైనదే 
యని చెప్పుచున్నాడు. 

శ్లో అనిత్యస్య యథోత్సాదే పారతంథత్యం తథా స్థితౌ | 

వినాశాయైవ తత్సృష్ట మస్వాధినస్టితిం విదుః ॥ 22 

అనిత్యస్య = అనిత్యమగు కార్యమునకు, ఉత్సాదే = ఉత్పత్తి విషయమున, యథా = ఎట్టు, 

పారతం|త్యం = పరాధీనత్యమో, స్థితౌ = స్థితియందు కూడా, తథా = ఆమే, తత్ = ఆ 

కార్యము, వినాశాయెవ = నశించుటకొరకు మా|తమే, సృష్టం = సృవ్షింపబడినదై యుండెడి 

(కావున) అస్వాధీన స్థితిం = స్వాధీనము కాని స్థితికల దానినిగా, విదుః = చెప్పుదురు. 

తాత్పర్యము అనిత్యమగు కార్య వ్య క్తి ఉత్పత్తి విషయమున ఎట్టు పరాధీనమె' 

స్థితి విషయమున గూడ అక్లే పరాధీనము. కానిచో అది నశించుటకొరకు మ్మాతమే సృష్టింప 

బడినదని చెప్పవలసి యుండును. కావున కార్య వ్యకి స్థితి విషయమున గూడ పరాదీన మె 

యని చెప్పుదురు. 

వివరణము. కార్యమునకు కారణము అవష్టంభక ముగ (ఆధారముగ) లేకున్నచో 

అది నిరాధారమై పుట్టిన వెంటనే నశించి యుండెడిది. అట్షైనవో ఆ వస్తువు ఏదియో యొక 

(ప్రయోజనము నుద్దేశించి సృష్టింపబడినదని కాక నశించుటకు మాృాతమే సృష్టింపబడినదని 

చెప్పవలసి యుండును. కావున కార్యము స్థితి సమయమున గూడ పరాధీనమే యని వై శేషి 
కాదులు చెప్పుదురు. 122 

అవతారిక. ఉత్పన్నమగు భావము (ద్రవ్య. వ్యక్తి) ఆర్ధ క్రియాకారికావలె 
నన్నచో (కొన్ని కార్యములను సాధింపవలెనన్నచో) దానికి స్థితిని అంగీకరింపవలెను అని 

చెప్పుట యుక్తము కాదు. ఆ కార్య వ్యక్తి అర్థ [క్రియల నన్నింటిని (క్రమముగ చేయునా 

ఒక్క- మారుగ చేయనా? [క్రమముగ చేయుచున్నది ఆ ఒక్క. కార్యవ్య క్రియే అని చెప్పుటకు 

(ప్రమాణము లేదు. అది అన్ని అర్థ | క్రియలను ఒక్కమారుగ చేయచున్నట్టు కానవచ్చుట 
లేదు. కావున ఉత్పన్నమగు కార్య వ్యక్తికి స్థితిని అంగీకరింప బనిలేదనియు, అది ఉత్పన్న 

మైన వెంటనే నశించుననియ ఆశంకించుకొని చెప్పుచున్నాడు. 
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24 
జ్యో + 

థో సితః సంసర్లిఖిర్భావై 8 స (క్రియాస్వను గృహ్యతే | 

- అష జ్య అ తా ॥! 99 

నైషాం సత్తా మనుద్భహ్య వృ త్తిర్సన్మవతాం స్కృ 

తః = స్థితమగు, సః = ఆ భావము (కార్యవ్య క్తి, సంసర్గిభిః = తనతో సంసర్గము కల, 

భావె 8 = భావములచేత, |కియాసు = అర్థ [క్రియల విషయమున, అనుగృవ్యాతే = అనుగ 

పాంపబడు చున్నది, జన్యవతాం = ఉత్పన్నములగు భావములకు, ఏషాం = సంసర్గము గల 

ఈం 

ఈ సహకారుల యొక్క, సతాం = స్థితిని, అనుద్భుహ్య = |గహింపకుండగా, వృ త్తిః = 

వ్యాపారము, న స్మృతా ౌ చెప్పబడలేదు (అంగీకరింప బడలేదు). 

తాత్పర్యము--- స్థితిని పౌందిన ఆ భావము (పదార్థము) అర్థ [కియాకరణము 

విషయమున తనతో సంబంధించు ఇతర భావములచే అను[గహింపబడుచున్నది. వీటి సత్తను 

స్వీకరింపకుండగా ఉత్పన్నములగు భావపదార్థములు వ్యవహరింపజాలవు. 

వివరణము---- ఉత్పన్నమగు కార్య (ద్రవ్యము స్థితిని పొంది [క్రమముగా అర్థ 

'కియాకారి యగును. ఇది |కమముగ ఏల చేయవలయును ; ఒక్క మారుగనే ఏల చేయజాల 

కున్నది - అను ఆక్నేపము అయు క్రము. ఉత్పన్నమగు ఏ పదార్థమైనను అర్థ |క్రియాకారి 

కావలె నన్నచో దానికి ఇతర భావముల సాహాయ్యము ఆవశ్యకము. ఆయా భావములతో 

సంబంధమును బటి ఆయా యర్థ [క్రియలను (క్రమముగ సాధించుచుండును. ఇతర భావ 

పదారముల నంసర రూపమగు అన్ముగహము లేనిచో ఏ కార్య వ్య క్రియ అర్థ |క్రియాకారి 

ల 5 పతి కారం వః కియ సితిని పొందును ఆని అంగీకరించు 
కాజాలదు. అందుచే ఉత్పన్న మగు (పతి కార్య వ్యక్తి స్థి 

టలో దోషము లేదు. అనగా ఆయా భావముల సహకారము లభించినపుడు [కమ నిష్పన్నము 

లగు ఆ యా కార్యములను నిర్వహించుట “స్థితికి లక్షణమని చెప్పినట్లై నది. ఈ స్థితికి 

కాలము హేతువు 
"281 

అవతారిక. ఇపుడు కాలమునకు గల |పతిబంధ రూప వృత్తిని చెప్పుచున్నాడు 

శో॥ జరాఖ్యా కాలశ క్రిర్యా శక్త్యన్తర విరోధినీ | 

| సా శక్తిం (ప్రతి బధ్నాతి జాయ న్తే చ విరోధినః ॥ 24. 

శక్ర నర విరోధిసీ = ఇతర శక్తులకు విరోధినియగు, జరాఖ్యా = జర (జీర్ణమగుట) అనెడు 

పేరుగల, యా = ఏ, కాలశ క్రిః = కాలశ క్రి కలదో, సా అది, శక్తిం ఆశ క్రిని, (పతి 

బధ్నాతి = (పతిబద్ధము చేయును (అడ్డుకొనున్సు, విరోధినః చ = విరుద్ధ లక్షణములు కూడ, 

జాయ నే = పుట్టును. 

తాత్పర్యము--- ఇతర శక్తుల నన్నింటిని ఎదుర్కొనెడు జర అనెడు కాల శకి, 

భావములందలి శ క్రిని (పతిబంధించును. అపుడు. కొన్ని విరుద్ధములగునవి పుట్టును. 

విశేషము. కాలమునకు జర (దుర్చలమగునట్టు చేయట) అనెడు ఒక శకి 
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[25 కలదు. ఇది _పాణులను అప్రాణులను కూడ వశము చేసికొని వాటియందు అంతవరక్రును 

ఉన్న యౌవనాది శక్ష్యంతరములను ఎదుర్కొని వాటికి గ(ప్రాణ్య ప్రాణిరూప కార్యవ్యక్తు 
లకు) గల' స్వకార్య కరణశ క్రిని పోగొట్టును. అపుడు వాటియందు కార్యకరణ సామర్హ్యము 
నకు విరుద్ధములగు (పజ్ఞామాంద్యము, శుష్కి_ంచిపోవుట మొదలగు అవస్థా విశేషములు 
ఉత్సన్న మగును. వీటిని బట్ట ఆ కార్యవ్యక్తుల |పధ్యంసము ఆసన్న మైనదని తెలియును.॥2 41 

అవతారిక... ఈ విధముగ భావమును జర ఆ|క్రమింపగా.... 
శో (పయోజకాస్తు యే భావాః స్థితి భాగస్య హీతవః | 

తిరోభవ న్రి తే సర్వే యత ఆత్మా (ప్రహీయతే ॥ 25 

స్థితి భాగస్య = కార్యవ్య క్తికి చెందిన స్థితి రూపాంశమునకు, హేతవః = హేతు భూతము 
లును, [పయోజకాః = అర్థ [కియాకరణ | పేరకములును ఆగు, యే = వీ, భావాః = సంనరి 

౧ పదార్థములు కలవో, తే సర్వె == అవి అన్నియు, తిరోభవన్లి = అంతర్జితము లగును, 
యతః = దేనివలన, ఆత్మా = ఆ కార్యవ్య క్రి యొక్క. స్వరూపము, [పహీయతేవానశించునో. 

తాత్పర్యము. కార్య వ్య క్రియొక్క స్థిత్యంశమునకు కారణ భూతములును, 
3 _బరకములును అగు భావము లన్నియు అంతర్హితము లగును. దానితో ఆ కార్యవ్య క్తి 
యొక. స్వరూపము క్షీణించును. 

విశేషము. ఒక కార్యవ్య క్రి సహకారులగు ఇతర భావములతో సంబంధమును 
పొంది తన అర్థ [క్రియలను చేయుచుండును. అదియే దాని స్థితి అని 28 వ కారికలో చెప్ప 
బడినది. ఈ విధముగ ఒక కార్యవ్య క్రి యొక్క స్థత్యంశమునకు హేతు భూతములై , అది 
తన అర్ధ [క్రియలను చేయునట్లు _పేరకముంగు సహకారి భావము లన్నియు, ఇంతవరకును 
ఈ కార్య వ్యక్తితో కలిసియున్నవే యైనను, కృతఘ్నములు వలె ఒకటొక్కటిగ దానిని 
విడిచిపోవును. అవి దూరముగ పోయినతోడనే ఈ కార్యవ్య క్తి తన స్వరూపమును కోల్పోయి 
నశించును. 

125 

_ అవతారిక. కార్య వ్యక్తుల వినాశము వెన చెప్పిన -విధముగ ఏర్పడుచున్నది. 
అంతియి కాని దీనిని వినాశకారణము నేమియు చేయటలేదు తని చెప్పుచున్నాడు. 

. ళో యై వాదుతయా వృత్స్యా నిష్కమం నిర్ని బన్దనమ్ | 

ఆపదం జాయతే సర్వం తథాస్యాత్మా (ప్రహీయశే ॥ 26 

నిష్క-మం = |కమ రహితమును, నిర్నిబన్ధనమ్ = కారణ సంబంధము లేనిదియు, అపదం 
= స్థానము లేనిదియు అగు, సర్వం = సకల కార్యవ్య క్రియు, యథైవ = ఏ విధముగా, 
అద్భుతయా = ఆశ్చర్యకరమగు, వృత్యా = రీతిచే, జాయతే = పుట్టచున్నదో తథా = ప్ కి 

అర్థే, అస్య = ఈ కార్యవ్య్తి యొక, ఆత్మా = స్యరూపము, (పహీయతే = నశించు 
చున్నది. 
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తాత్పర్యము--- (పతి కార్యవ్య క్రియు, కమమేమియు లేనిదై, నిర్జీతమగు కారణ 

సంబంధము గాని, స్థానము కాని లేనిదై. ఏ విధముగ అత్యాశ్చర్యజనకమగు రీతిలో జనించు 

చున్నదో అరే నాశమును కూడ పొందుచున్నది. 

విశేషము ఒక కారణమునుండి కార్యము పుట్టుచున్నదని అనునపుడు ఉత్ప త్తి 

పూర్వము ఆ కార్యము ఉండెనా (సత్) లేదా (అసత్ ) అను [పశ్న ఉదయించును. పూర్యమే 

ఉఊండెనన్నచో దానిని పుట్టించుటక్రై కరణ వ్యాపారము చేయ బనిలేదు. లేనిదే పుట్టుచున్నచో 

మృత్తునుండి ఆంతకుపూర్యము లేని ఘటము పుట్టినట్టు అంతకుపూర్వుము లేని పటము కూడ 

ఏల పుట్టరాదు అను (ప్రశ్న ఉదయించును. కావున ఉత్పత్తికి పూర్ణము కార్యము సత్తు అని 

కాని ఆసత్తు అని కాని చెప్పజాలము. ఈ విధముగ కార్యముయొక్క- స్వరూపమును గాని, 

ఉత్పత్తి [కమమును గాని, కారణముతో దానికి గల సంబంధమును గాని సరిగా నిర్వచించుట 

కష్టమైన విషయము. మనకు తెలియని ఆశ్చర్యకరమగు రీతిలో కార్య 1పపంచమంతయు 

జనించుచున్న దని చెప్పవలెను. దాని వినాశము కూడ ఇట్లే కాలాధీనమై వర్ణనాతీతమగు - 

రీతిలో జరుగుచున్న దని యభిిపాయము. 11261 

అవతారిక... కాలము చేయు అనుజ్ఞా [పతిబంధములను బట్టి సృష్టి స్థితి వినా 

శాదులు ఏర్పడుచున్నవనియు, వీటి అన్నిటియందును సర్వాత్మకమగు కాలముయొక్క- 

వ్యాపారమున్నదనియు ““పత్యవస్థం తు కాలస్య వ్యాపారో౬,త వ్యవస్థిత 8 ఇత్యాది కారిక 

లచే |పతిపాదితమైనది. ఇపుడు కాలానుమానమునకు మరియొక హేతువును గూడ చెప్ప 

చున్నాడు. 

శో [క్రియయోరపవర్లి జో ్యర్నానార్ధ సమచేతయోః | 

సమ్మన్షినా వినై కేన పరిచ్చేదః కథం భవేత్ ॥ 27 

అపవర్గిణ్యోః = ఫల|పా ప్రి పర్యంతము వ్యాపించి యున్నవియు, నానార్థ సమవేతయోః = 

ఆనేక పదార్థములతో సంబంధించి యున్న వియు అగు, [కియయోః = రెండు [కియలకు, 

ఏకేన = ఒక, సమృన్థినావిసా = సంబంధి లేకుండగ, . పరిచ్చేదః = పరిచ్చేదము, కథం = 

ఎట్టు, భవేత్ = అగును? 

తాత్పర్యము. అనేక _పదార్థములతో _సంబంధించినవై ఫల పా ప్తీవరకును 

వ్యాపించియున్న రెండు (కియలకు, ఒక సంబంధి లేకున్నచో పరిచ్చేదము ఎట్టు అగును ? 

వివరణము... ఘటము తయారుచేయుటకు చాల సేపు పట్టినది ; పటము నేయు 

టకు చాలసేపు పట్టినది ఆని వ్యవహారము లోకమున నున్నది. ఘటమును తయారుచేయుట 

ఆను [కియ వా'స్తవమున ఒక |క్రియ కాదు. అనేక [కియా సమా హారాత్మక మైనది. అనగా 

మట్టి తెచ్చుట, దానిని న భముచేయుట, చృకముపైకి 'ఎక్కించుట, చక్రమును (తిప్పుట 

మొదలగు ఎన్నియో [క్రియలు ఘటమును తయారుచేయట "అను |క్రియతో సంబంధించి దాని 
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ందు అంతర్గతములై. యున్నవి. పట నిర్మాణాది |క్రియలు కూడ ఇస్ర్రే ఈ విధముగ ఘట 
పటాది నిర్మాణ రూప |క్రియాంతర్గతములగు వివిధ [కియలతో అనుస్యూతముగ సంబంధించు 
కాలమనెడు ఒకదానిని అంగీకరింపకున్నచో ఈ పని శీీఘముగ జరిగినది, ఈ పని ఆలస్య 
ముగ జరిగినది అనెడు వ్యవహారము కుదరదు. అవాంతర [కియ లన్నియు వేరు వేరు 
[క్రియలు కావునను అవి యన్నియు ఉ త్తరక్షణ విధ్యంసులు కావునను, అవి వేటికవియే 
భిన్నములగుట వలనను ఈ ఘట నిర్మాణము కీ ఘముగ జరిగినది గాని ఈ ఘట నిర్మాణము 
ఆలస్యముగ జరిగినదని గాని చెప్పుటకు అవకాశముండదు. ఈ అవాంతర [కియలతో అను 
స్యూతముగ సంబంధించియున్న కాలమును అంగీకరించినచో ఆ కాలమును బటి ఈ పని 
కీ ఘముగ జరిగినడి, ఇది ఆలస్యముగ జరిగినది అని చెప్పుటకు అవకాశముండును గాన 
నిత్యమును, సర్వ |క్రియాను స్యూతమును అగు కాలము ఉన్నదని అంగీకరింపవలెను. ఈ 
కాలము ఒక్క వె యైనను వివిధ పదార్థములతో సంబంధించిన | క్రియల [ప్రమాణమును 
తెలుపుచు ఈ పటము ఆలస్యముగ తయారయినది, ఈ ఘటము ఆలస్యముగ తయారై నది 
ఇత్యాది వ్యవహారమునకు నిమిత్తమగుచున్నది. n2Tu 

అవతారిక... కాలము ఏకమే అయినపుడు, ఆలస్యము, కీ ఘత్యము మొదలగు 
పరస్పర విరుద్ధములగు [పతీతులు ఎట్టు కలుగుచున్నవి అవి ఆశంకించుకొని చెప్పుచున్నాడు. 

శో యథా తులాయాం హాస్తే వా నానా(దవ్య వ్యవస్థితమ్ | 
గురుత్వం పరిమీయేత కాలాదేవం [క్రియాగతిః ॥ . 

నానా[దవ్య వ్యవస్థితమ్ = అనేక [దవ్యములలో నున్న, గురుత్వం = గురుత్వము, యథా = 
ఏ విధముగా, తులాయాం = (త్రాసుయందు గాని, హస్తే వా = హిస్తమునందు గాని, పరిమీ 
యేత = తూచబడునో, ఏవం = ఈ విధముగనే, కాలాతీ = కాలమువలన, కియాగతిః = 
[కియారితి, కొలవబడుచున్నది. 

తాత్పర్యము... అనేక _ దవ్యములకు సంబంధించిన బరువులను [తాసు కాని, 
హస్తము కాని తూచినట్టు కాలము కియాగత భేదములను కొలుచుచున్నది. 

వివరణము... కొందరు వర్తకులు అభ్యాసాతిశయవశముచే తులాదండము 
లేకుండ తమ హస్తముచేతనే వస్తువుల బరువును తెలిసికొనగలరు గాన 'హస్తేవా' అని 
చెప్పబడినది. క్ష 

అవతారిక __.. భేదరహితమగు కాలమే నిమేషాది వివిధ [కియలను వెనుకకు విడిచి 
విడిచి “సంవత్సరము” మొదలగు నామధేయములను పొందుచున్నది అని చెప్పుచున్నాడు. 

శో జహాతి సహవృత్తాశ్చ (క్రియాః స సమవస్థితాః | 
(ప్రీహిర్యథోదకం తేన హాయనాఖ్యాం (ప్రపద్యతే 1 29 

వడకావంరడారా లర అడం నా పకన తకం. సటకా ల ంకర రకరకా 

ee 

re Cor 
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30] 
[వీహిః = వరి అంకురము, ఉదకం యథా = ఉదకమునువలి, సః =ఆ కాలము, సహ 

వృత్రాః = సహకారులై న, |క్రియాః = కియలను, సమవస్థితాః = సం|పా ప్తములై. యున్న 

కియలను, జహాతి = విడచును, తేన = ఆ కారణముచే, హాయనాథ్యాం = హాయనమను 

“పేరును, (పపద్యళలే = పొందుచున్నది. 

తాత్పర్యము--- (వీహ్యంకురము తనతో కలిసిఉన్న నీటిని విడిచి పైకి పోవునట్లు 

కాలము కూడ సంపాప్తమగు (జరుగుచున్న) క్రియలను, వాటికి సహకారులుగ నుండు 

[క్రియలను వెనుకకు విడిచి తాను ముందు ముందుకు పోవుచుండును. కావుననే దీనికి “హాయ 

నము” అను పేరు వచ్చినది. 

వివరణము 'డీహాక్ త్యాగే' అను ధాతువుకంటె |వీహి, కాలము అను నర్భమున 

“ల్వుట్” [ప్రత్యయము విధింపబడినది. దీనిచే *'హయనః* అను రూపము సిద్ధించును. వరి లేక 

సంవత్సరము అని అర్థము. వరి అను నర్థమున “జహాతి ఉదకం” (ఉదకమును విడిచి పైకి 

వచ్చునది) అని విగహము. సంవత్సర పక్షమున “జహాతి భావాన్ (పదార్థములను విడచు 

నది) అని వ్నిగహము. ఈ కారికను బట్టి “జహాతి భావగత క్రియాః అని విగహము 

చెప్పుకొనవలెను. కలిసిఉన్న జలము ఏ విధముగ |వీహులకు ఉపకరించునో అశ్లే కాలము 

కూడ సహకారులగు కియలద్వారా భావములకు ఉపకరించుచున్నది. కావున కాలమునందలి 

భేదమంతయు ఉపాధికృతమే. వాస్తవమున కాలమనునది ఒక్కాటియే. 

అవతారిక _ కాలము ఒక్కటే యెనచో దానికి క మరూపత్య మెట్టు పొసగును = 

అని ఆశంకించి చెప్పుచున్నాడు. 

శో (ప్రతిబన్దాభ్యనుజ్ఞాభ్యాం వృ తిర్యా తస్య శాశ్వతీ । 

తయా విభజ్యమానో౬ఒసౌొ భజతే (క్రమరూపతామ్ ॥ 80 

(పతిబన్ధా భ్యనుజ్ఞాభ్యాం = సాధన శక్తులయొక్క- (పతిబంధముచేతను అనుజ్ఞచేతను (|పతి 

బంధానుజ్ఞల ద్వారా), తస్య = ఆ కాలముయొక్క, యా= ఏ, శాశ్వతే = శాశ్వతమైన, 

వృ తిః = భావముల విషయమున పవృశ్తి గలదో, తయా = ఆ (పవృ త్తిచే, విభజ్యమానః 

= విభజింపబడు చున్నశై, అసౌ = ఈ కాలము, [కమరూపతాం = |కమరూపత్యమును 

“కమమును), భజతే = పొందుచున్నది. . 

తాత్పర్యము--- కాలము ఎల్పపుడును (పతిబంధానుజ్ఞల ద్వారా సర్వభావముల 

విషయమునను [పవ ర్హించుచున్నది. ఈ (పవృ త్తిచే కాలము విభ క్షమైనదివలే కనబడుచు [కమ 

రూపత్వమును పొందుచున్నది. 

వివరణము ఒక [కియకు సంబంధించిన సాధనశక్తులు పనిచేయకుండ చేయుట 
(పతిబంధము. అవి పనిచేయునట్టు చేయట అభ్యనుజ్ఞ. ఈ విధములగు (పతిబంధాభ్యనుజ్ఞల 

ద్యారా కాలము సర్యభావములతోడను సంబంధించుచున్నది. ఈ |పతిబంధాభ్యనుజ్ఞా |కిమ 
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[31 
మును బట్టి కాలమునందు [కమమున్నట్టు తోచుచున్నది గాని వాస్తవమున దానియందు 
క్రమము లేదు. ఎల్హవేళశల పరిణామమును చెందు భావములలో ఒకటి పుట్టుచుండును, మరి 

యొకటి నశించుచుండును. ఈ విధముగ ఆయా [కియల ద్వారా కార్యములకు చెందిన 

[క్రమము కాలమునందు ఆరోపింపబడుచున్నది. 1801 

అవతారిక... సామ్య వై షమ్యాదులు కూడ కాలమునందు ఆరోపితములై నవే 
యని చెప్పుచున్నాడు. 

లో క్ర ర్భభేదా తదరేషు (పకరాపచయో గతః | 

సమత్వం విషమత్వం వాస ఏక; (ప్రతిపద్యతే tl 81 

ఏకః = ఒక్కటైన (భేదరహితమైన , సః డా ఆ కాలము, క ర్హృభేదాత్ ఆయా కర్తల 
యొక్క. భేదమువలన, తదర్ధేషు = వారు చేయవలసిన. ఆచారముల విషయమున, (పకర్షాప 
చయా = ఉత్కర్షాపకర్షములను, గతః = పొందినదై, సమత్యం = సమత్యమును కాని, విషమత్వం వా = విషమత్వమును కాని పొందుచున్నది. ! 

తాత్పర్యము. కాలము ఒక్కటియేయైనను, కర్తల భేదము ననుసరించి ఆయా 
ఆచారాదుల విషయమున నేర్పడిన ఉత్కర్జాపకర్షములను బట్టి సమత్వమును గాని, విషమత్వ 
మును గాని పొందుచున్నది. 

వివరణము... అనుష్టాత లగువారు |శుతి స్మృత్యాది విపహితమగు ఆచారమును 
చక.గ అనుష్టించునపుడు కాలము కృతయుగాది నామధేయములతో సమకాలము (మంచి 
కాలము) అని చెప్పబడుచున్నది. ఆ అనుష్టాతలు ధర్మ మార్గము నుల్రంఘించి యధేచ్చగ 
(పవ ర్రించునపుడు ఆ కాలమే కలియుగాది నామములతో “విషమ కాలమని చెప్పబడుచున్నది. 
ఈ విధముగ సామ్యవై షమ్యములు ధర్మాచరణమునందలి సామ్యవై షమ్యములను బట్టి వచ్చి 
నవే కాని వాస్తవమున కాలమునందు లేవు. కాలము ఎప్పుడును ఏకవిధముగనే యుండును. 

1811 

. అవతారిక... కాలమునందు ఆరోపితమగు మరియొక విభాగమును గూడ చెప్పు 
చున్నాడు. ! . 

శో॥ క్రియా భేదాద్యశైకస్మిం స్తకొద్యాఖ్యా (ప్రవ ర్రతే । 
_ ట్రీయాభేదాత్తథై కస్మి నృత్వాద్యాభఖ్యోపజాయశే ॥ 82 

యథా = ఏ విధముగా, ఏకస్మిన్ = ఒకే వ్యక్తియందు, [కియాభేదాత్ = [కియా భేదము 
వలన, త షాద్యాఖ్యా = “వడ్రంగి” మొదలగు పేరు, [పవర్తతే = (ప్రవర్తించునో, తథా = 
అట్లే, ఏకస్మిన్ = ఒకే కాలమునందు, |క్రియాభేదాత్ = | కియాఖేదము వలన, ఏకస్కిన్ = 
ఒకే కాలమునందు, బుత్వాద్యాఖ్యా = బుతువులు మొదలగు పేరు, ఉపజాయతే = కలుగును. 

తాత్సర్యము (తాను చేయ) పనుల భేదమును పట్టి ఒకే వ్యక్తికి వ్యడంగి 

సముదేశము 431 పదకాండము 
లు 

34 ] 

మొదలగు పేర్ద వచ్చినట్టు ఒకే కాలమునకు [కియా భేదముచే 'బుతువు' మొదలగు పేద్ద 

వచ్చుచున్నవి. 

వివరణము ఒకే వ్య క్తికి కరపని చేయునపుడు వ్యడ్రంగి యనియు, ఇనుప 

పనిముట్టు చేయునపుడు కమ్మరి యనియు పేర్లు పెట్టుచుందుము. అశ్లు ఆయా పుష్పవిశేషము 

లను ఆవిర్భవింపచేయుట మొదలగు [కియా భేదములను బట్టి ఒకే కాలమునకు వసంతర్హాది 

నామధేయములు కలుగుచుండును. “బుత్వాద్యాఖ్యా” అను పదమునందలి ఆది పదముచే, 

ఆ యా (కియా భేదములచే నేర్పడు శుక్ష కృష్ణపక్ష వ్యవహారము, ఆహోరా(త్రి వ్యవహారముః 

[పదోష (ప్రత్యూష వ్యవహారము మొదలగునవి |గాహ్యములు. 182 

అవతారిక--- కాలమునందు భేదారోపణమునకు కారణాంతరమును గూడ చెప్పు 

చున్నాడు. 

శో॥ ఆరమృశ్చ (క్రియాచై వ నిష్టా చేత్యభిధీయతే | 

ధర్మా న్తరాణా మధ్యాసభెదాత్ సదసదాత్మనః ॥ 93 

సదసదాత్మనః = సదాత్మకమును అసదాత్మకమును అగు పదార్థముయొక్క-, ధర్మ నరాణాం 

= విలక్షణములగు భిన్న ధర్మములయొక్క-, అధ్యాస భేదాత్ = ఆరోపణమువలన కలిగిన 

భేదమును బట్టి, ఆరంభశ్చ = [పారంభము, [క్రియా = |కియయు, నిష్టాచ ఇతి = నిష్ట 

అనియు, అభిధీయతే = చెప్పబడుచున్నది. 

తాత్పర్యము---- సదసదాత్మకమగు పదార్థ మునకు గల విలక్షణములగు భిన్న 

ధర్మముల ఆరోపముచే నేర్పడిన భేదమువలన, ఆరంభమనియ, |క్రియయనియు, నిష్ట 

యనియు చెప్పబడుచున్నది. 

వివరణము ఉత్పత్తికి పూర్వము పదార్థము అసదాత్మకము, ఉత్ప త్యనంత 

రము సదాత్మకము. ఆ వస్తువును బుద్ధిచే ఏకరూపముగ [గహించి విలక్షణములగు ధర్మముల 

భేదమును బట్టి ఆరంభ కాలమనియు, [కియా కాలమనియు, నిష్టా కాలమనియు వ్యవహరించుట 

జరుగుచున్నది. పదార్థ స్వరూపమును బుద్ధితో ఊహించుకొని యోగ్యములగు సాధనములను 

సమకూర్చుకొనుట ఆరంభకాలము. సమకూర్చుకొనిన సాధనములతో పనిచేయుట (కియా 

కాలము. చేయవలసిన పని పూర్తియగుట నిషా కాలము. ఈ విధముగ ధర్మభేద కల్పనచే 

ఆరంభాది కాల విభాగము ఏర్పడుచున్నది. 188 

అవతారిక ఇట్టి కాల్పనికమగు విభాగము అన్ని పదార్థముల విషయమునను 

సమానమేయని చెప్పుచున్నాడు. 

శో యావాంశ్చ ద్య్యణుకాదీనాం తావాన్ హిమవతో౬ఒప్యసౌ | 

నహ్యాత్మా కస్యచి ద్భేత్తు ౦ (పచేతుం వాపి శక్యతే 11 34 
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అసౌ = ఈ ఆరంభాది కాలము, ద్య్యణుకాదినాండెద్య్యణుక ము మొదలగు వాటి విషయమున, 

యావాన్ = ఎంతటిదో, హిమవతోపి = హిమవత్పర్వత విషయమునందు గూడ, తావాన్ = 
ఆంతటిదిగానే ఉండును, కస్యచిత్ = ఏ ఆరంభాది కాలము యొక్కయు, ఆత్మా = స్వరూ 

పము, భేత్తుం = తగ్గించుటకు గాని, |ప్రచేతుం వా = వృద్ధి పొందించుటకు గాని, న శక్యతే 
= శక్యము కాదు కదా? 

తాత్పర్యము... ద్య్యణుకాదుల ఆరంభాది కాలములు ఎంత యుండునో హిమవ 

త్చర్వ తారంభాది కాలములు కూడ ఆంతయె ఉండును. ఆరంభాది కాలముల స్వరూపము 

అవయవిని బట్టి సెరుగుట కాని తగ్గుట గాని ఉండదు కదా? 

వివరణము... రెండు అణువుల సంయోగముచే ఏర్పడినది ద్య్యణుకము. ఇది 

అత్యల్ప |1పమాణము. హిమవత్పర్వతము అత్యధిక _ప్రమాణము. అత్యల్పాత్యధిక [ప్రమాణ 

ములు గల కార్యములగు ఈ రెండు అవయవులకు సంబంధించిన ఆరంభాది కాలములు తుల్య 

ములే. అనగా అవయవులను బట్టి వాటి |పమాణములను బట్టి ఆరంభాది కాలములలో ఎట్టి 

వైశిష్ట్యమును కలుగదు. వాటిలో ఏదైన వె శిష్టమున్నచో అందులకు కారణము వేరు. ॥ల4॥ 

అవతారిక... ఆరంభాది కాలములలో వై శిష్ట్య మేర్పడుటకు కారణమేదియో చెప్పు 

చున్నాడు. 

శనై రిద మిదం aime A తేన రమతే [1 835 

తు =ా కాని, అన్యేషాం = ఆల్ప పరిమాణ మహాపరిమాణము లగు భిన్నావయవులకు, అనై $ః 

= అవయవి వ్యతిరి క్తములై న, భావైః = అవయవములచే, పచయః = అభివృద్ధి, పరి 

కల్ప్యతే = కల్పింపబడుచున్నది, తేన = దానిచేత, ఇదం = ఇది, శనై ౩ = మందముగ 

జరుగుచున్నది, ఇదం = ఇది, క్షిప్రం = శీఘముగ జరుగుచున్నది, ఇతి = అని, |పతీయతే 
= తోచుచున్నది. 

తాత ఎ్రరకము.= ఆవయవులకు స్వవ్యతిరి క్రము లగు అవయవములచే వృద్ధి కలుగు 

చున్నది. దానిని బట్టి ఇది ఆలస్యముగ జరిగినది, ఇది శ్మీఘముగ జరిగినది అను [పతీతి 
కలుగుచున్నది. 

వివరణము... ఆవయవములు ఆధిక సంభ్యాకము లైనచో అవయవులకు వృద్ధి 

కలుగుచున్నది. ఆవి అల్ప సంభ్యాకము లైనచో అపచయము (|హాసము) కలుగుచున్నది. 
ఈ విధముగ అధిక సంభ్యాకములగు అవయవములు గల అవయవి ఆలస్యముగ తయారగు 

చున్నది. అల్ప సంభ్యాకములగు అవయవములు గల అవయివి శీ ఘముగ తయారగుచున్న ది. 

ఇట్టు అవయవముల సంభ్యాభేదమును బట్టి అవయవులకు సంబంధించిన ఆరంభాది కాలము 

లలో వై లక్షణము కనబడుచున్నది. 18514 
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౩7] 
అవకారిక._ ఈ వస్తువు శీ ఘముగ ఉత్పన్నమైనది, ఇది ఆలస్యముగ ఉత్పన్న 

మైనది అను వ్యవహారము వ వా,సవమున అవయవితో సంబంధించు విభిన్నా వయవముల 

సంక్యాల్పత్యాధిక్యములబే ఏర్ప డినదే గాని శీఘత్వ మందత్వములలో గోచరించు (క మము 

వా స్తవమున అవయదియగు లోవమున (పదార్థమున) లేదు అను విషయమునే విశదికరించు 

చున్నాడు. 

శో॥ అసతళ్చ క్రమోనాస్తి సహి భేత్తుం న శక్యతే । 

సతో౭పి చాత్మత తత్త్వం యత్ త_త్తథె వావతిష్టతే 11 36 

అసతః + చ = అసత్తు అగు పదార్థమునకు, క్రమః = కమము, నాస్తి = లేదు హీ = 

ఎందువలన అనగా, సః = ఆసత్తు, _భేత్తుం = పౌర్వాపర్యాది (కమములబే విశేషంచుటకు, 

న శక్యతే = శక్యము కాదు, సతో౭పి = సత్తు అగు పదార్థము యొక్క, యత్ =వీ, 

ఆత్మత త్తం = ఆత్మ స్వరూపము కల అదో, తత్ +-చ డె అదియి తథైవ = ఆ విధముగనే 

అవతిష్టతే = ఉండును. 

తాత్పర్యము అసత్ అగు భావమునకు [కమము లేదు. ఏలయనగా అది భెదింప 

వీలు కానిది. సత్ అగు పదార్థము యొక్క. స్యరూపము కూడ అశ్రే - కమరహిత ముగ = 

నుండును. 

విశేషము... అసత్ అనగా ఉత్పత్తికి పూర్వము లేని భావము (పదార్థము) 

దానికి ఒక స్వరూపమే లెదుగాన పొర్వాపర్యమనెడు భేదమును పట్టి ఏర్పడు |కమము దానికి 

సంభవింపదు. ఒక పదార్థము పుట్టిన పిమ్మట గూడ దాని స్వరూపమున పౌర్వాపర్య రహిత 

ముగనే ఉండును గాన హనియందు కూడ కమమను అంగీకరింప వీలులేదు కావున సద 

సత్పదార్థ ముల విషయమున గోచరించు [క్రమము కేవలము బుద్ధి కల్పితమే కాని వా స్తవము 

కాదు. అనగా ఒక పదార్థము పుట్టుటకు పూర్వము [క్రమము చేదు, పుట్టిన పిమ్మట గూడ 

|కమము లేదు. ఉత్పత్తికి "పూర్వమును ఆ పదార్థ మొకటి ఉన్నదని బుద్దిచే భావనచేసి అది 

ఉత్పన్నమైన తరువాత బుద్ధిలో ఉన్న ఆ పవార్థము ఈ పదార్థము కూడ ఒక చేయని అను 

కొని ఆ పదార్థమునందు ఓక విధమగు కమము ఆరోపింపబడుచున్న ది గాని వాస్తవమున 

పదార్థమున అసదవస్థా - సదవస్థలు రెండింటి యందును |క్రమము లేదని అధి పాయము. 

112061 

అవతారిక [కియా భేదమును బట్టి కాలమునకు 'బుతువు మొదలగు పేర్ద 

ఏర్పడుటయే కాదు, భూతము, భవిష్యత్తు మొదలగు "పిర్లు కూడ ఏర్పడుచున్నవి అని చెప్పు 

చున్నాడు. 

శో॥ |కియోపాధిశ్చ సన్ భూతభవిష్య ద్వర్తమానతాః । 

ఏకాద శభిరాకారై ర్విభక్తాః (ప్రతిపద్యతే ॥ 87 

[28] 
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[38 [కియోపాధిః “చ ఛా సన్ = [కియలు ఉపాధిగా కలదై, ఏకాదశభిః = పదకొండు, ఆకార్రై; 
= అకారములచే, విభక్తాః = విభ క్రములగు, భూత భవిష్యద్వ ర్తమానతాః = భూతత్వమును, 
భవిష్య త్ర్వమును, వర్తమానత్వమును, (ప్రతిపద్యతే = పొందుచున్న ది. 

తాత్పర్యము కాలము [కియారూపములగు ఉపాధులను బట్టి పదకొండు అ తర భేదములు గల భూత - భవివ్యద్వ ర్రమాన నామధేయములను పొందుచున్నది. 
లాం 

వివరణము---ఒక క్రియ ఉత్పన్నమై నళించిపోయినపుడు అట్టి [కియ ఉపాధిగా 
కల కాలము భూతకాలము. సాధనములన్నియు సమకూడి ఇక ఈ [కియ జరుగ వచ్చును 
అను పరిస్థితు లేర్పుడిన పుడు అట్టి కియ ఉపాధిగా కల కాలము భవిష్యత్కాలము, [పారం 
భమై సమా ప్రిచెందని [క్రియ ఉ పాధిగాగల కాలము వర్తమానకాలము. ఈ భూతాదికాలములకు 
పదునొకండు అవాంతరభేదము లుండును. 18TH 

అవతారిక... భూతాది కాలములకు గల పదకొండు భేదములను చెప్పుచున్నాడు. 

లో భూత 8 పంచవిధ స్తత్ర భవిష్యంశ్చ చతుర్విధః | 
వర్తమానో ద్విధాఖ్యాత ఇత్యేకాదళ కల్పనాః ॥ 38 

తత = వాటిలో, భూతః = భూతకాలము, పంచవిధః = ఐదు విధములై నది, భవిష్యన్ + 
చ = భవిష్యత్యా.లము, చతుర్విధః = నాల్గు విధములై నది, వర్తమానః = వర్తమాన కాలము 
ద్విధా = రెండు విధములై నదిగా, ఆఖ్యాతః = చెప్పబడినది, ఇతి = ఈ విధముగా, ఏకాదళ 
= పదకొండు, కల్పనాః = భేదకల్పనలు ఉన్నవి. 

తాత్పర్యము. భూతకాలము ఐదు విధములనియు, భవిష్యత్కాాలము నాలుగు 
విధములనియు, వర్తమానకాలము రెండు విధములనియు చెప్పబడినది. ఈ విధముగ పద 
కొండు భేదములు కల్పింపబడుచున్న వి, 

విశేషము... భూతకాలము ఐదు విధములు. సామాన్య భూతము మొదటిది. ఆద్యతన భూతము రెండవది. అనద్యతన భూతము మూడవది. అద్యతనానద్యతన సముదాయ 
రూప భూతము నాల్గవది. భవిష్యత్తు ఐనను భూతత్వాధ్యారోపముచే భూతకార్యములను పొందు 
నది ఐదవది. ఇది గౌణభూతము. భవిష్యత్తు నాల్గు విధములు. సామాన్య భవిష్యత్తు మొదటిది. 
అద్యతన భవిష్యత్తు రెండవది. అనద్యతన భవిష్యత్తు మూడవది. ఆద్యతనానద్యతన సము 
దాయ రూప భవిష్యత్తు నాల్గవది. వర్తమానము రెండు విధములు. ముఖ్య వర్తమానము 
మొదటిది. వర్తమానమునకు సమీపముననున్న భూతము కాని భవిష త్తు కొని వర్రమానముగ 
వ్య వహరింపబడును ; ఆది రెండవది. ఈ విధముగ శాస్త్రకార్య ప్రవిభాగము నిమి త్రము 
కాలమునకు భేదములు కల్పిత ములై యున్నవి, వీటి సంఖ్య ఇంతయే యని నియమించుటకు 
గూడ వీలులేదు. అనంత [కియాభేదమును బట్టి కాలభేదములను అసంథ్యాకముగ కల్పింప 

re 
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39] 
వచ్చును. గడచిన రాతి నాన్గవ జాము మొదలు ఈ ర్యాతి మొదటి జాడు వరకును గల 

క 1వ కాలము అద్యత నము తద్భిన్నము అనద్యత నము. Tere 

అవతారిక క డచిపోయిన [క్రియను బట్టి కాలమునందు ఇది భూతకాలము అను 

వ్యవహారము కలుగుచున్నది ఆని చెప్పబడినది. ఎప్పుడో జరిగి ఇపుడు లిని [కియ కాలము 

నందు భూతవ్యపదేశమును (భూతమను పేరును) ఎట్టు కల్పింపగల్లును ఆని ఆళంకించుకొని 

చెప్పుచున్నాడు 

శో॥ కాలేనిధాయ స్వంరూపం (పజ్జయా యన్నిగృహ్యూతే । 

- భావా స్తతోనివర్త నే తత్ర సంక్రాన్ల శక్తయః ॥ 29 

భావాః = పదార్థములు, స్వం = తమకు సంబంధించిన, యత్ = ఏ, రూపం = స్వరూపము, 

(పజ్ఞయః = బుద్ధిచే, నిగృహ్యతే = [(గహింపబడునో. దానిని, కాలే == కాలమునందు, 

నిధాయ = ఉంచి, తత = దానియందు, సం[కాన్త శ క్షయః = సం|కమించిన శక్తులు కలవై, 

తతః = దానినుండి, నివర్రనే = మరలుచున్నవి. 

తాత్పర్యము--- పదార్థములు బుద్ధిచే [గపింపదగిన తమ స్వరూపమును కాలము 

నందు ఉంచి, ఆ కాలమునందు సం[కమించిన శక్తులు కలవై, ఆ కాలమునుండి దూరమగు 

చున్నవి. 

వివరణము పదార్థములు [కియచే నిష్పన్నమగుచున్నవి. (క్రియతో సంబం 

ధించు సమయమున అవి వర్తమానావస్థలో నున్నవని యర్థము వర్తమానావస్థలో నున్న 

ఆభావముల స్వరూపమును అపుడు బుద్ధి [గహించుచున్నది. ఈ విధముగ బుడ్జిచే గృహీత 

మగు తమ స్వరూపమును ఆభావములు స్థిరమును, సర్వాధారమును అగు కాలమునందు 

సమర్పించి తాము మా।త్రము తొలగిపోవుచున్నవి. అట్టి పరిస్థితిలో పూర్వాను భూతములగు 

ఈ పదార్థములను స్మరించుట మ్మాతమే జరుగుచున్నది. ఈ విధముగ స్మరింసబడు 

చున్న పదార్థములతో సంబంధమును బట్టి కాలమునందు “ఇది భూతకాలము అను ప్యసవార 

మేర్పడుచున్నది. అనగా ఒక క్రియతో సంబంధించునదిగ ఒక సమ యమున కనబడిన ఓ 

పదార్లము ఈ సమయమున ఆ [కియతో సంబంధించినదిగ కనబడకున్నను, ఆ సమయమున 

(ఆ కాలమున) ఆ పదార్థము యొక్క. సంస్కారము పడియుండుటచే, దాని స్మరణ మిపుడు 
ఏర్పడుచున్నది. స్మృతి గోచరమగు ఆ పదార్థమును బట్టి ఆ కాలమునందు భూతకాలమనెడు 

వ్యవహారము సిద్ధించుచున్నది. దానిని బట్టి “అభూత్ ఘటః” (ఘటము ఉండెను ఇత్యాది 

(పతీతి కలుగుచున్నది. ఈ విధముగ భూతాది వ్యపదేశమునకు ఘటాది పదార్థములు కారణము. 

ఘటాది పదార్థములే లేకున్నచో కాలమునందు భూతావి వ్యవహారమే లేకుండెడిది. 189 

అవతారిక... పదారములు ఇంకను ఉత్పన్న ములు కాని సమయమున వాటితో 
® U అల 3 Wad Val 

సంబంధము లేదు గాన వాటిని బట్టి కాలమునకు ఇది భవిష్యత్తు ఆశు వ్యపహారము ఎట్టు 

కలుగును అని ఆశంకించుకొని చెప్పుచున్నా డు. 
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శో భావినాంచై వ య(దూసం తస్య చ (పతివింబకమ్ | 

సునిర్మ ిష్ట ఇవాదర్శ కాలఏవోపపద్యతే il 40 

భావినాం = పుట్టబోవు పదార్థములయొక్క_, యత్ = ఏ, రూపం = రూపము కలదో అదియు, 

తస్య = దానియుక్క-, (పతిబింబకం చ = బుద్ధిలో నిశ్చితమగు (పతిబింబ రూపము, నుని 
ర్మ = బాగుగా పరిశుద్ధముచేయబడిన, ఆద రే ఇవ = అద్దమునందువలె, కాలఏవ = 

కాలమునందే, ఉపపద్యతే = ఏర్పడుచున్న ది. 

తాత్పర్యము... పుట్టబోవు పదార్థముల ఏ బాహ్యరూపము కలదో అది న, దాని 

(పతిబింబమూ ఈ రెండునూ బాగుగా భద్ధముచేయబడిన అద్దమునందువలె కాలమునందే 
ఏర్పడుచున్న వి. 

వివరణము... కారణములన్నియు సమకూడిన పిమ్మట ఇక ఈ పదార్థము 
తయారుకానున్నది అను |పతీలి కలుగును. ఇది భావిపదార్థము. ఇట్టి పదార్థమునకు ఏర్పడ 
నున్న బాహ్యరూపము బుద్ధియందు |పతిబింబించును ; అనగా బుద్ధిలో గోచరించును. రాజోవు 
బాహ్యరూ పమునకును, బుద్ధిస్టమగు రూపమునకును ఐక్యమును కల్పించి వీటిని స్థిరరూపమగు 
కాలముతో సంబంధింప చేయుటచే, భావియగు ఈ పదార్థముతో సంబంధమును బట్టి కాలము 

నకు గూడ ధావిత్వ మేర్పడుచున్నది. ఎప్పుడో పుట్టిన పదార్థముయొక్క- సే కిని కాలమునందు 

సం[కమింప చేయుటచే ఆ కాలమునకు భూతత్వ వ్యపదేశము కలిగినట్టు రాబోవు పదార్థము 
యొక. శ _క్తిని సం కమింపచేయటబే కాలమునకు భవిష్య త్రము లభించుళున్న దని యభి 

పాయము. 1401 

అవతారిక... పదార్థములన్నియు ఈ విధముగ కాలమునందు సంక్రమించిన 

రూపముగలవై ఎల్లప్పుడును పరిణామమును చెందుచున్నవని చెప్పచున్నాడు. 

లో తృణ పర లతాదీని యథా (సోతోఒనుక క్షతి | 

(ప్రవ్రర్తయతి కాలోజఒపి మాత్రా మా. త్రావతాం తథా ॥ 41 

యథా = ఏ విధముగా, [సోతః = [పవాహము, తృణపర్జలతాద్ని = గడ్డి, ఆకులు, లతలు 

మొదలగు వాటిని, అనుకర్షతి = = లాగికొని పోవునో, తథా = అభ్రే, కాలో౬పి జ కాలము 

కూడా, మాతావతాం = పదార్థముల యొక, మాతాః = = ధర్మములను, (ప్రవర్త రయతి = 

(పవర ర్రింపచేయు చున్నది. 

తాత్పర్యము [ప్రవాహము తృణపర్ణ లతాదులను లాగికొని పోయినట్టు కాలము 
పదార్థముల ధర్మములను పవర రింపచెయు చున్నది. 

వివరణము---- నదీ (ప్రవాహము కొన్ని తృణాదులను వాటి చోటునుండి పెకలించి 
మరియొక చోటునకు తీసికొనిపోవును. కొన్నింటిని మరియొకచోట నాటుకొనునటు చేయును. 

య 

సము ధ్రేశము 437 పదకాండము 

43 ] 

అవే కాలము పదార్థములను తనతో లాగికొని పోవుచుండును ; విడుచుచుండును ; వాటి 

ధర్మములలో మార్పులు చేయుచుండును. 
114411 

అవతారిక... ఈ విషయమునే మరియొక దృష్టాంతమును చూపి స్పష్టికరించు 

చున్నాడు. 

ల్లో అవి శ్యేవానుసన్ద త్తే యథా గతిమతాం గతీః | 

వాయు స్తథె వ కాలాత్మా విధ త్తే (కమరూసతామ్ it 42 

వాయుః = [పాణవాయువు, యథా = ఏ విధముగా, ఆవిశ్య = అవయవములలో పవేశించి 

(ఇచటనున్న “ఇవి శబ్దమునకు విశేషార్థమెమి యు లెదు), గతిమతాం ౫ [పాణుల యొక్క, 

గతీః = చేష్టలను, అనుసన్ధ త్తే = సాధించునో, తశ్రేవ = అవే, కాలాత్మా = సర్వాత్మ భూత 

మగు కాలము, [కమరూపతాం = (కమరూపత్వమును, విధ_త్తె త్తే = ఏర్పరచుచున్నది. 

తాత్పర్యము. [ప్రాణవాయువు |[పాణుల అవయవ సంధులలో పవేశించి వారి 

గమనాది చేష్టలను నడిపించినట్టు కాలము కూడ భావములలో పవేశించి వాటిలో [క్రమమును 

ఏర్పరచుచున్నది. 

విశేషము. కాలము ఆయా సాధన శక్తులకు (పతిబంధ మెర్పరచి కొన్ని 

పదార్థములు అదృుశ్యములగునట్లు చేయుచున్నది. కొన్ని సాధన శక్తులు [పసరించునట్టు చేసి 

కొన్ని పదార్థములను ఆవిర్భ వింప చేయుచున్నది. ఈ విధముగ కాలమే పదార్థములలో 

నున్న కమమునకు కారణమగుచున్నది. 142 

అవతారిక. కాలము ఇంకను వీయే పనులకు కారణమగుచున్నదో చెప్పు 

చున్నాడు. 

శే అయన (పవిభాగశ్చ గతిశ్చ జ్యోతిషాం (ధువా ! 

నివృత్తి (పభవాశై వ భూతానాం తన్నిబన్గనాః 11 43 

ఆయన పవిభాగః చ= ఉ తరాయణము దకశిణాయనము అనెడు విభాగము, జ్యోతిషాం = 

నక్ష|తముల యొక్క, [ధువా = నిశ్నితరూపమగు, గతిః చ = గమనము, భూతానాం = 

(పృథివ్యాది) మహాభూతములయొక్క_, నివృత్తి (పభవాః చకా [పలయోత్పత్తులును, తన్ని 

బన్థనాః = ఆ కాలమును బట్టి జరుగుచున్న వి. 

తాత్సర్యము--- ఉ త్రరాయణము దక్షిణాయనము అనెడు విభాగము, నిశ్చితరూప 

మున జరుగుచున్న నక్ష తాది గమనము, మహాభూత ముల ఉత్పత్తి [ప్రలయములు ఇవన్నియు 

కాలమును బట్టి జరుగుచున్నవి. (ఈ విధముగ సర్వోపకారి యగుటచే కాలమునకు విశ్వాత్మ 

యని పేరు). 148 
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[44 
అవతారిక... నక్ష[తము అనెడు జ్యోతిస్సులు కూడ కాలవిభాగ రూపములే కాని 

కాలముకం టె భిన్నమగు తత్త్యము కాదని చెప్పుచున్నాడు. 

లో మా(తాణాం పరిణామా యే కాలవృ_త్యను యాయిన 8 । 

నక్ష(తాఖ్యా పృథక్ తేషు చిహ్నమా(తం తు తారకాః ॥ 44 

మాతాణాం = పదార్థములయొక్క_, కాలవృ త్యనుయాయినః = విశిష్టకాల సంబంధముచే 
ఏర్పడిన, యే = ఏ, పరిణామాః = పరిణామములు కలవో, అవి, పృథక్ = వేరు వేరుగా 
విభక్తములై నవై, నక్షతాథ్యాః = నక్ష తములనెడు పేర్ద కలవగుచున్నవి, తారకాః + తు = 
జ్యోతీరూపములగు నక్ష్మతములై తే; తేష= ఆ పరిణామముల యందు, చిహ్నామ్మాతం 
కేవలము చిహ్నములుగ మా|తమే ఉన్నవి. 

తాత్పర్యము. విశిష్ట కాల సంబంధముచే పదార్థముల కేర్పడిన పరిణామములు 
కృ త్తికాది నక్షత సంజ్ఞలను పొందుచున్నవి. జోోతిరూపమున నున్న తారకలు వాటికి 
చిహ్నము మ్మాతమే. 

వివరణము. “ఈ రోజున పుష్య నక్ష తము” “ఈ రోజున అశని నక్ష 
రము ఇత్యాది వ్యవహారము లున్నవి. అనగా చం[దుడు ఆ రోజులలో పుష్య నక్ష తము 
తొ డను అశ్విని నక్షతముతోడను కలిసి యున్నా డని యర్థము. కావుననే “పుష్యేణ యుక్తం 
ఇం అహః ఇత్యాదులలో “పుష్య నక్షత్రముతో గూడిన చం|దుడు గల పగలు' ఇత్యాది 

విధమున అర్థ ములు చెప్పబడును. అభ్రై “తిష్యః మాణవకఃః' “పునర్యసుః మాణవకః'’ 
ఇత్యాది పయోగములు కలవు. అనగా ““చం[దుడు తిష్య నక్ష[తముతో కలిసియుండగా 
పుట్టిన పిల్లవాడు, పునర్వసులో నుండగా పుట్టిన పిల్వవాడు” అని యర్గము. అనగా తిష్య 
పునర్వస్వాది శబ్దములు మాణవకరూప భావము యొక్క పరిణామమును - మాణవునకును 
ఒకానొక కాలవిశేషమున కలిగిన జన్మరూప పరిణామమును _ బోధించుచున్నవి. ఈ విధముగ 
నక్ష తములు భావపరిణామముగ నుండి కాలమునకు ఉపాధిగ అగుచున్నవి ఆకాశమున 
జ్యోతీరూపమున నున్న నక్షత్రములు ఆ పరిణామమునకే జాపకములుగ నున్నవి. ఇటు 
నక్ష|తములు కాలోపాధులుగ నుండి కాలవిభాగ హేతువు లగుచున్న వి. “వా సవముగ ఆ 
నక్షతములతో చందుడు కలిసియుండడు వానికిని చం[దునికిని నడుమగల దూరము కోట 
కొలది మైళ్ళు. కాని అట్టు కలిసియున్నట్టు మనకు కనుపట్టుచుండును ) 144 

అవతారిక జ్యోతీరూపము లగ చిహ్నములు నియతమగు కాలవిశేషమును 
సూచించినట్టు మరికొన్ని ఇతర వస్తువులు గూడ సూచించును అని చెప్పుచున్నాడు. 

లో రుతై ర్మృగ శకున్నానాం స్తావరాణాం చ వృత్తిభిః | 

ఛాయాది సరిణామైశ్చ బుతుధామా నిరూప్యతే । 45 
మృగశళకున్తానాం = మృగములు పక్షులు మొదలగు వాటియొక్క-, రుతైః = ధ్యనులచేతను, 
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సావరాణాం = స్థావరములగు వృషాదులయొక్క-, వృత్తిభిః = పుష్పించుఏ మొదలగు [పవృ 
ట్ర 

తుల చేతను, ఛాయాది పరిణామైః -- చ = నీడ మొదలగు వాటియొక్క. పరిణామములచేతను, 

బుతుధామా = బుతు విశేషమునకు స్థానమగు కాలము, నిరూప్యతే = నిర్ధారణ చేయబడు 

చున్నది. 

తాత్సర్యము-- మృగ పశ్ష్యాదుల ధ్వనులచేతను, వృక్షాదుల (పవృత్తిచేతను, 

ఛాయాదుల పరిణామములచేతను బుతువిశేష న్థానమగు కాలము నిర్ధారణ చేయబడుచున్నది. 

విశేషము కాలమను పేరుగల [బహ్మయొక్క_ స్వాతం త్య శక్తి వసంతాది 

భేదములచే భిన్న మైనదై. [పకాశించుచున్నది. కావున కాలము ““బుతవః ధామయస్యి” 

(బుతువులు దేనికి స్థానమో ఆది) అను నర్ధమున “బుతుధామాి' యని చెప్పబడుచున్నది. 

ఇచట ‘'వసంతాది బుతు విశేషము అని యర్థము. అది పుంస్కో-కిలాది రుతములచేతను, 

సావరము లగు మామిడి మొదలగునవి పుష్పించుట మొదలగు పవృత్తులచేతను, సూర్యాది 

సంచార విశేషముచే కానవచ్చెడు నీడ, ఎండ మొదలగు వాటి భేదముచేతను నిర్ణయింపబడు 

చున్నది. 451 

అవతారిక. ఇపుడు అద్వైత వాదమునందు గూడ కాలమునకు ఉపయోగమున్న 

దని చెప్పుచున్నాడు. 

శ్లో! నిర్భాసోపగమో యోఒయం (క్రమవానివ దృశ్యతే । 

అ(క్రమస్యాపి విశ్వస్య తత్ కాలస్య విచేష్టితమ్ ॥ 46 

అ కమస్యాపి = [క్రమము లేనిదై నను, విశ్వస్య = పపంచము యొక్క, యః = ఏ, 

ఆయం = ఈ, నిర్భాసోపగమః = (పయికి కనుపట్టు తోచుట), ఆభాసము [కమవానివ = 

'కమము కలదివలె, దృశ్యతే = కనబడుచున్నదో, తత్ = అది, కాలస్య = కాలముయొక ,.. 

విచేష్టితమ్ = చేష్ట. 

తాత్పర్యము--- ఈ విశ్వము [కమరహితమైనది. ఐనను దాని ఆభాసము [క్రమము 

కలది వలె కనబడుచున్నదనిన ఆది యంతయు కాల|పభావమే. 

వివరణము |పపంచమంతయు [బహ్మ వివర్త రూపమైనది. దీనికి క్రమమను 
నది లేదు. అయినను దీనికొక |క్రమమున్నట్టు కనబడుచున్నది. దానికి కారణము _బహ్మ 

శక్తి రూపము, కాలమను పేరుగలదియు అగు ఆవిద్యయే. 

జగత్సృష్టి విషయమున పరిణామవాదము వివ ర్రవాదము అను రెండు వాదములు 

కలవు. బంగారము కుండలాది రూపమున మార్పు చెందుచున్నది. అశ్రు మూల (పకృత్యాది 

కము జగదాకారమున పరిణతి చెందుచున్నది. ఇది పరిణామ వాదము. త్రాటిని చూచినపుడు 

(భాంతివశమున సర్పమను ప్రతీతి కలుగుచున్నది. ఆ భ్రాంతికి (పధాన కారణము రజ్జు 

స్వరూపా జ్ఞానము ఆ త్రాటిపై కనబడుచున్న సర్గము ఉన్నదని కాని లేదని కాని చెప్ప 
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లులదు. ఉన్నదన్నచో తరువాత “ఇది సర్పము కాదు ఆను బాధ జ్ఞానము కలుగరాదు. 

కాని కలుగుచున్నది. లేదన్న చో దాని (పతీతియే కలుగకూడదు. కొన్ని తణములపా బెనను 
అది కలుగుచున్నది. కావున ఇది సదస[దూపములచే అనిర్వాచ్యము. రజ్జువునందు సర్పము 
కనబడినట్టు [బ్రహ్మమునందు జగత్తు కనబడుచున్చా ది. దీనికి వివ రవాదమని పేరు. జగతు 

ఎన్ గ్రా భో అ క టో క న 
నందు లని (వ్రిమమును ఉన్నట్లు చూపుచున్నది గాన ఇది (క మావభాసము) కాలము చేయు 
మొదటి వ్యాపారము. 

1461 

అవతారిక... ఈ కాలభేదము జౌపాధికమని (ఇతర సన్నిధానము వలన కలిగినదే కాని వాస్తవము కాదని) చెప్పుచున్నాడు. 

శో దూరా _న్తికవ్యవస్థాన మధ్యాధి కరణం యథా |} 

చిరక్షీప్రవ్యవస్థానం కాలాధికరణం తథా ॥ 47 

అధ్వాధికర ణం = మార్గమునకు సంబంధించిన, దూరా నిక వ్యవసానం = దూరము సమీ a ww ra 
గ థి పము రెడు ప్యవస్థ, యథా = ఎట్లో, కాలాధికరణం = కాలమునకు సంబంధించిన, చిరత్నే 

[పవ్య స్థానం = ఆంస్యము, శ్ఘము అనడు వ్యవస్థ కూడ, తథా = అటే. 
లా 

వ్ర తాత్పర్యము... మార్గమునకు సంబంధించిన “దూరము, 'దగరి అను వ్యవస్థ న “* 4 అల్ల 5 (8 cu 9 ౧ ఎట్ట్ , కాలమునకు సంబంధించిన ఆలస్యము), శీఘము అనెడు వ్యవస్థ కూడ అట్లే. “ 

వివరణము నడచెడు వాని గమనమునందలి భేదమును బటి ఈ మార్లము క్ట 
ట రము ఈ మార్గము దగ్గర అనెడు వ్య ర్పడుచున్నది. అంతియే కాని దూరత్వము టత్వము ము వాస్త వ ఎ పాము అనెడు భేదము వా స్తవమున మార్గమునందు లేదు మందముగా నడచువానికి 

ది దూరమైనదిగ కనబడునో అదియే శీఘముగ నడచువానికి దగరగా కనబడును. అవే 
త్న, a 

న 
కాలము స్థిర మైనది యైనను ఎక్కువగ అవిచ్చిన్నత్యముతో జరుగు [క్రియ ఉపాధిగానున్న చో 
చిరము (ఆలస్యము) అనియు, తక్కువ అవిచ్చిన్నత్వముతో జరుగు [కియ ఉపాధిగా 
నున్నచో ఆలస్య మనియు వ్యవహారము కలుగుచున్నది. nT 

వస ఏ 
థి 

అవతారిక. కాలమునకు |కియోపాధిని బట్లి భూత భవిష్యద్వ ర్తమాన భేదము కలుగునని వెనుక చెప్పబడినది. మరియొక విశేషమును 5 ఎ య క షమును కూడ చెపుటకొర క 
మరల చెప్పుచున్నాడు. ఎ కు ఆ విషయమునే 

శ్లో తన్యాభిన్నస్య కాలస్య వ్యవహార (కియాకృతాః | 
భేదా ఇవ (తయః సిద్దా యాన్లోకో నాతివర్తతే It 48 

అధిన్నస్య = భేదరహితమగు, తస్య = ఆ, కాలస్య 
వ్యవవోరమునందు, [కియాకృతాః 
భేదములు వలె, సిద్ధాః 
అతికమింప జాలదో. 

= కాలమునకు, వ్యవహారే = లోక 
= కియలచే నేర్పడిన, [తయః = మూడు, భేదాః ఇవ = 

= ద్రసద్ధమైనవి, యాన్ = వేటిని, లోకః = లోకము, నాతివ ర్రతే = 

SS 
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50] 
తాత్పర్యము. భేదరపాతమగు ఆ కాలమునకు, లౌకిక వ్యవహారమున [కియలచే 

నేర్పడిన మూడు భేదములవలె ప్రసిద్ధమైనవి. ఆ భేదములను లోకము అత్నికమింప జాలదు. 

వివరణము భూతము, వర్తమానము, భవిష్యత్తు అను భేదములు ఉన్నట్లు 

క్రియలను బట్టి తెలియచున్నను ఆ భేదములు వాస్తవములు కావు కాన “భేదా ఇవి అని 

“ఇవి శబ్దము _పయోగింపబడినది. [క్రియ ముగిసినచో భూతము, [క్రియ సంభావిత మైనచో 

భవిష్యత్తు. క్రియ క్షణ (ప్రవాహ రూపమున జరుగుచున్నచో వర్తమానము. 49 

అవతారిక. భూతము, భవిష్యత్తు, వర్తమానము అను మూడు విభిన్న కార్యము 

లను బటి వాటి కారణమగు కాలమునందు గూడ భేదమలను ఊహింప వచ్చుకు గదా? 
లు 

కాలమున యధార్థమగు భేదము లేదని ఎట్టు చెప్ప వీలగును అని ఆళంకించుకొని చెప్పు 

చున్నాడు. 

శో ఎకస్య శ క్రయ స్తిస్త్రః కాలస్య సమవస్థితాః 1 

యత్సవమ్బునేన భావానాం దర్శనాదర్శనే సతామ్ ॥ 49 
య 

ఏక స్య = భేదరహితమగు, కాలస్య = కాలమునకు, తి|స్రః = మూడు, శ క్షయః = శకులు, 

సమవస్థితాః = ఉన్నవి, యత్సం బన్టన = ఏ శక్తుల సంబంధముచే, సతాం= సత్తులగు, 

భావానాం = పదార్థముల, దర్శనాదర్శనే = కనబడుట కనబడకుండుట ఏర్పడుచున్న వో. 

తాత్సర కము ఒకే కాలమునకు మూడు శక్తులున్న వి. వాటిని బట్టి సత్తులగు 

కార్యములు కనబడుట కనబడకుండుట జరుగుచున్నవి, 

విశేషము. కార్యములు అనేకములై నచో కారణములు గూడ అనేకము లుండ 

వలెను అనెడు అనుమానము యుక్తము కాదు. కారణము ఒక్క టేయైనను దానికి విభిన్న 

శక్తు లుండుటచే విభిన్న కార్యములు చేయవచ్చును. | ప్రకృత మున కాలమునకు మూడు శక్తులు 
కలవు. వర్తమాన శక్తి సంబంధముచే సత్తులగు భావములు వ్య కృమగుచున్నవి. అతీత శక్తి 

సంబంధ ముచే సత్తులగు భావములు కనబడకుండ పోవుచున్నవి. అనాగత శక్తి సంబంధ 

ముచే సత్తులగు పదార్ధములు అనభివ్య క్షములై యున్నవి. ఈ విధముగ శక్తి భేదము చేతనే 

కార్య భేదము ఉపపన్నమై యున్నదిగాన కారణభేదమును కల్పింప బనిలేదు. 491 

అవతారిక... శ క్రి విభాగముచే ఏర్పడెడు దర్శనాదర్శనములనే విశదీకరించు 

చున్నాడు. 

శ్లో ద్వాభ్యాం స కిల శ_క్రిభ్యాం భావానాం వరణాత్మకః | 

శ కిస్తు వర్తమానాక్యా భా వరూపపకాశినీ ॥ 50 

సః = ఆ కాలము, ద్యాభ్యాం = రెండు, శ_క్తిభ్యాం = శక్తులచే, భావానాం = పదార్థముల 

యొక్క, వరణాత్మకః = సంవరణమును (ఆచ్చాదనము) చేయు స్వరూపము కలది, వర్త 



వాక్యపదీయము 442 న కొల 
[51 

మానాఖ్యా = వర్తమాన మనెడు పేరుగల, శ క్తిస్తు = శ క్రియెతే, భావరూప |ప్రకాశినీ = 
పదార్థ మ ల రూపమును [పకాశింపచేయునది. 

తాత్పర్యము... కాలము రెండు శర్తులచే భావములను అదృృుశ్యములుగ చేయును 

వర్తమానమనెడు శక్తి మాతము పదార్థముల రూపమును [పకాశింపచేయును. 

వివరణము. కాలము ఆతీత శ కిచేతను అనాగత శ క్రిచేతను, సత్తులగు పదార్థ 

ములు అదృశ్యము లగునట్టు చేయచుండును. వర్తమాన శక్తిచే పదార్థముల స్వరూపమును 
(పకాశింపచేయును. 1501 

అవతారిక. అనాగత శ క్రిచే ఆవృతములై న - అనగా భవిష్యత్కాల గోచరము 
లగు పదార్థములు తరువాత అభివ్య క్రములై వర్తమాన శక్తితో సంబంధించుట కానవచ్చు 
చున్నది. అతీత శ కిచే ఆవృతములగు  భూతకాల గోచరములగు - పదార్థములు గూడ 
ఆ విధముగనే మరల ఆవిర్భూత ములై వర్తమాన శ క్రితో ఏల సంబంధించుట లేదు అని 

ఆశంకించుకొని చెప్పుచున్నాడు. 

శో అనాగతా జన్మ శ కః శర్తిర (పతిబిస్థీకా | 

అతీతాఖ్యాతు యా శక్తి సయా జన్మ విరుధ్యతే ॥ గ్] 

అనా*తా శక్తిః = అనాగత శక్తి, జన్మ శ నేః = జన్మశ క్రికి, అ|పతిబంధికా = [పతిబం 
ధము చేయునది కాదు, తు =కాని, అతీతాఖ్యా = అతీతమను పేరుగల, యాడావీ, 
శక్తిః = శ క్రికలదో, తయా = దానితో, జన్మ = జన్మళ క్తి, విరుధ్యతే = విరోధము 
కలదిగ నున్నది. 

తాత్పర్యము అనాగత శక్తి జన్మ శక్తికి పతిబంధకము కాదు. కాని అతీత 
శక్తి జన్మ శ క్రికి విరుద్ధమైనది. (కావున అనాగత శ చే ఆవృతమగు పదార్థము కాలాంతర 
మున వర్తమాన శ క్రితో సంబంధించి అభివ్య కిని పౌందినను అతీతశ క్రిచే “ఆవృతమగునది 
మరల వర్తమాన శ క్రితో సంబంధమును పొందజాలదు). n5ln 

అవతారిక. శక్తులు శ క్రమును (శక్తి కికల దానిని) ఆశ యించుకొని యుండును. 
ఆ శ క్రమువలె శక్తులు కూడ ఎల్బవేళలు సన్నిహితములై యుండునుగాన ఆ శక్తుల సంబం 
ధముచే భావములు ఒకే సమయమున క నుపట్టుచును కనుపట్టకుండను గూడ ఉండవలెను 
కదా అని ఆశంకించుకొని చెప్పుచున్నాడు, 

ళో తమః (పకాశవ _క్వేశే (తయోఒధ్వానో వ్యవస్థితాః | 

అ,క్రమాన్నేషు భావానాం [కమః సముపలభ్యతే. || ర్ి 

అకమాః = |కమరహితము లగు, ఏతే = శ, త్రయః = మూడు, అధ్వానః = మార్గ 
ములు (కాల విభాగములు ), తమః [పకాశవత్ = చీకటి వెలుగువలె, (తమస్సు, సత్వము 

నముద్దేశము 443 పడకాండము 
లు 

53] 
అను గుణములు కూడ ధ్యనించుచున్నవి) వ్యవస్థితాః = ఉన్నవి, తేషు = వాటియందు, 

భావానాం = పదార్థ ములయొక్క-, [కమః = |కమము, సముపలభ్యతే = చూడబడుచున్నది. 

తాత్పర్యము---- [కమరహితములగు ఈ మూడు మార్గములును తమః (ప్రకాశ 

ముల వలె ఉన్నవి. వాటియందు పదార్థముల [క్రమము చూడబడుచున్నది. 

వివరణము. భూత భవిష్య ద్య ర్రమానము లనెడు కాల విభాగములు మూడును 

మూడు మార్గములవలె నున్నవి గాన “అధ్వానః' అని చెప్పబడినవి. మార్గములందు నడ చెడు 

వారు గమనాగమనాదికము చేయునట్లు వివిధ పరిణామములకు లోనగుచున్న భావములు ఏటి 

యందు (భూతాది కాలములందు) గమనాగనములు చేయుచుండును. అంతవరకును లేని ఒక 

వస్తువు పుట్టి, కొంతకాల ముండి మరల మరుగుపడి పోవుచున్నది. ఈ విధముగ పదార్థము 

లన్నియు మొదట భవిష్యన్మార్గములో నుండి, వర్తమాన మార్గమును పొంది, చివరకు అకీత 

మార్గమున పడిపోవుచున్న వి. కాలాత్మయందు ఈ మూడు కక్తులును (భూత భవిష్యద్య ర్ల 

మాన శక్తులు) క్రమరహితముగనే ఉన్నను తమః [ప్రకాశములవలె భావములకు దర్శనాదర్శ 

నములను ఏర్పరచుచు స క్రమములవలె నున్నవి, తమస్సు ఒక పదార్థము అద్భశమగునట్టు 

చేయను. అశ్రే భూత భవిష్యచ్చక్తులు భావములను అదృశ్యములుగ చేయుచున్నవి. |ప్రకా 

శము పదార్థములు కన బడునట్టు చేయును. అప వర్తమాన శక్తి భావములను కనబడునట్టు 

చేయచున్నది. కావున ఈ మార్గ త్రయము తమః (పకాశములవలె నున్నదని చెప్పబడినది. 

“తమః [పకాశవత్ ” అను ఉపమానముచే సాంక్యాంద్యంగీ కృత ములగు గుణ[తయములతో 

సామ్యము కూడ సూచింపబడుచున్నది. సత్త్వరజ స్త సమోగుణములు మూడును నిత్యములే కాన 

అవి సర్వదా ఉండునవే. అయినను ఆ మూడింటిలో ఒకటి [పధానముగను మిగిలిన రెండును 

దానికి అంగములుగను ఉండుటచే |పధానముగ నున్న గుణము తన కార్యములు చేయు 

చుండును అభ భూత భదిష్యద్య_ర్రమాన శక్తులు మూడును కాలమునందు నిత్యములై 

సర్వదా ఉన్నను అప్పుడప్పుడు తమతమ కార్యములను చేయుచుండును. ఈ విధముగ కాల 

భేదములు స్వశ క్తి మాహాత్మ్యముచే భావభేదములందు [కమమును కల్పించుచుండును అని ఈ 

కారిక యభిిపాయము. 11521 

అవతారిక... భూతాది శక్తులకు గల తమః |పకాళశ రూపత్వమునే విశదీకరించు 

చున్నాడు. 

శో॥ ద్వౌతు తత్ర తమోరూపా వేకస్యాలోకవత్ స్పితిః | 
(౧౧ ౪ 

ఆతీతమపి కేషాంచిత్ పునర్విపరివ ర్తతే ॥ ర్ి 

తత్ర = ఆ మార్గ త యమునందు, ద్వౌతు = రెండు మార్గములై తే, తమోరూపౌ = తమః 

స్వభావములు, ఏకస్య = ఒక మార్గమునకు, ఆలోకవత్ = |పకాశమునకు వలె, స్థితిః = 

స్థితి కలదు), కేషాంచిక్ = కొందరి మతమున, అతీతమపి = గడచిన పదార్థము డా, 

పునః = మరల, విపరివ ర్లతే = వచ్చుచుండును. 
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తాత్పర్యము. ఈ మార తయములో రెండు మారములు తమః సంభావములు. గ్గ గ్ వ 
ఒకటి |పకాశ స్వరూపము. కొందరి మతము ప్రకారము అతీతము కూడా మరల వచ్చు 

చుండును. 

విశేషము సత్త్వరజ స్తమోగుణ సాదృశ్యమునే మనస్సులో నుంచుకొని చెప్పు 

చున్నాడు. “గురువరణకమెవ తమః' (తమో గుణము బరువై నది, అవరించే స్వభావము 

కలది) అను సాంఖ్య కారికానునారముగా ఆవరించుట - పదార్థములు కనబడకుండ చేయుట _ 

తమోగుణ స్వభావము. తమోగుణము వలె అతీతానాగత శక్తులు పదార్థమును కప్పివేయ 

చున్నవి గాన ఇవి తమః స్వభావములు, సత్త్వగుణము పకాశ స్వభావము కలది. వస్తువులు 

[ప్రకాశించు నట్లు చేయును. స_్యగుణము వలె వర్తమాన శ క్తిగూడ వస్తువులను [పకాశింప 

చేయును గాన ఇది (పకాశ స్వభావము, ““సత్త్యం లఘు |పకాశకమ్' (సత్త్వము తేలిక 

యెనది, |పకాశింప చేయునది అని సాంఖ్య కారిక), రజోగుణము | పవృత్తి స్వభావము. దాని 

సంపర్కమువలఅననే సతత మోగుణములకు (ప్రవర్తన శక్తి లభించుచున్నది. కాలమునందున్న 

పవృ త్తి సామాన్యము సర్వపదార్థ వ్యాపకము అనగా (పతిబంధాభ్యనుజ్ఞల ద్వారా కాలము 

సర్వపదార్థ | పేరణము చేయుచున్నది ; అది రజః స్వభావము. 

అతీత శక్తిచే ఆవృతములగు వస్తువులకు మరల వర్తమాన శక్తితో (జన్మ 

శక్తితో) సంబంధము కలుగదు ; ఏలయన అతీత శక్తి జన్మళ క్తికి | పతిబంధకము అని 
51 వ కారికలో చెప్పబడినది. కాని కొందరి మతము |పకారము ఆతీతాధ్యపతితమైనను జగత్తు 

కాలాంతరమున ఆవిర్భవించును. అనగా ఉత్పన్న ములగు వదార్థములు (పలయమున అదృశ్య 

ములై మరల సృష్టి జరిగినపుడు ఆవిర్భవించుచుండును. ఈ మతము [ప్రకారము అన్ని 

పదార్థములును మూడు మార్గములతో తప్పక సంబంధించును గాన వాటికి (తివిధత్వము 
పూర్తిగ ఉపపన్నమగుచున్నది. జగత్తు మరల మరల ఆవృత్తి పొందుచున్నను అదే జగత్తు 

మరల రాదు. వెనుకనున్న జగత్తువంటి జగత్తు ఆవృత్త మగుచుండును. కావున అతీత శక్తా? 

వృతములు మరల వర్తమాన శక్తికి విషయమగుట (మరల పుట్టుట) కుదురదు అనునది 

మొదట చెప్పిన మతము. రెండవ మతము ప్రకారము - “నాథావో విద్యతే సతః” (ఒక 
మారు స్థితిని పొందిన పదార్థమునకు అభావమనునది లేదు) అను గీతా వాక్యానుసారముగ 

ఒక పదార్థము కొంత కాలముపాటు తిరోభూత మైనను కాలాంతరమున అదియే ఆవిర్భవించును 

గాన అతీత శక్తి సంబంధము వర్తమాన శ క్రికి పతిబంధకము కాదు - అనగా భూత కాలము 

లోనికి పోయిన వస్తువు మరల వర్తిమానములోనికి రావచ్చును. 158 

అవతారిక. ధర్మములకును ధర్మికిని (పదార్థమునకును) ఒక విధమగు భేద 
మును అంగీకరించి స్థిరస్వభావమగు ధర్మి వర్తమానమైనను దాని ధర్మములు మా|తము 
మార్గ తయ గోచరములు అని చెప్పబడినది. అనగా ధర్మములు భూత భవిష్యద్య ర్తమాన 

గోచరములై నను ధర్మి మా|తము సర్వదా వర్రమానమే యని యర్థము. ఇపుడు ధర్మికిని 
ధర్మమునకును అభేదము నంగీకరించి ధర్మముల ద్వారా ధర్మికి భూతత్వ - భవిష్య త్త - 

సము దేశము 445 పదకొండము 

5్5 ] 
వ ర్రమానత్యములు మూడును ఒక్క. సమయముననే పొసగును అని భాష్యకారమతానుసార 

ముగ చెప్పుచున్నాడు. 

శ్లో యు గపద్వ_ర్హమానత్వం తద్దర్మా (ప్రతిపద్యతే | 

కేషాంచిద్వ ర్రమానత్వాచైైతి తద్వదతీతతామ్ ॥ గ్ర 

తద్ధర్మా = అతీతానాగత వర్తమాన రూపములైన ధర్మములు గల ధర్మి, కేషాంచిత్ = 

కొన్ని ధర్మములు, వర్తమానత్వాత్ = వర్తమానము లగుట వలన, (కనుపట్టు చుండుట 

వలన),  యుగపత్ = ఒకే సమయమున, వర్తమానత్వం = వర్తమానత్వమును, ప్రతి 

పద్యతే = పొందుచున్నది, తద్వత్ = వర్తమానత్వమును వలె, అతీతతాంచ = అతీతత్వ 

(భూతత్వ) మును గూడ, ఏతి = పొందుచున్నది. 

తాత్సర కము ఒక ధర్మి, దానికి సంబంధించిన కొన్ని ధర్మములు వర్త 

మానము లగుటచే, తాను కూడ వర్తమానత్వమును పొందుచున్నది. అట్రే అతీతత్వమును 

గూడ పొందుచున్నది. 

విశేషము ఒక ధర్మికి సంబంధించిన కొన్ని ధర్మములు అతీతములగును, 

కొన్ని ఆనాగి తములుగ ఉండును. - కొన్ని వ ర్రమానములుగ ఉండును, ఉన్న ధర్మములను 

బట్టి ధర్మి కూడ వర్తమానత్వమును పొందుచున్నది. పూర్యమునందుండిన (అతీతములగు) 

ధర్మములను బట్టి అతీతత్వమును పొందుచున్నది. అనాగతములగు (రాబోవు) ధర్మములను 

బట్టి అనాగతత్వమును పొందుచున్నది. ఈ విధముగ స్థాయియగు పదార్థము సర్వదా వర్త 

మానమే యైనను ధర్మముల్గకు గల తివిధత్వమును బట్టి (తివిధమని ((తిమార్గ మని) చెప్ప 

బడు చున్నది. 1541 

అవతారిక... పరస్పర విరుద్ధములగు అతీతత్వ వర్త్రమానత్వములు ఒక్క-చోట 

ఎట్లు కలియును అని ఆశంకించుకొని చెప్పుచున్నాడు. 

ల్ల హేతూపకారాదాకిపో వర్తమానత్వ మాగతః । 

శా నహేతూపకారః సన్ పునర్నోపైతి దర్శనమ్ 11 ర్ర్ 

పౌతూపకారాత్ = హేతువులు ఉపకరించుట వలన, ఆక్నిప్తః = ఉత్పన్నమగు పదార్థము, 
వర్తమానత్వం = వ ర్రమానత్వమును, ఆగతః = పొందినదై (అగును), శాంత హేతూపకారః 
సన్ = ఆ కారణములు శమించుటవలన వానినుండి కలుగు సాయము లేకపోవుటచే, పునః 

మరల, దర్శనం = దర్శనమును, నో పైతి = పొందుట లేదు. 

తాత్పర్యము--- కారణములయొక్క- ఉపకారముచే జనించిన వస్తువు వర్తమానత్వ 

మును పొందుచున్నది. కారణములు చేయు ఉపకారము తొలగగనే అదృశ్యమగును. 

వివరణము కారణములయందు చేష్టా విశేషము కలుగగనే కార్యము జనించి, 
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ద్భశ కమగుచు అర్థ క్రియలను (ఏవైన పయోజనములను) సంపొదించును. అపుడు అది 

వర్తమానము అని చెప్పబడుచున్నది. కారణ వ్యాపారము కాంతింపగనే ఈ కార్యమునందలి 

అర్థ[కియా కారిత్వము పోవును అపుడు అదృశ్యమై అతీతమని చెప్పబడచున్నది. కారణ 

ములు ఇంకను ఉపకారమునకై వ్యాపారము చేయని పరిస్థితులలో ఆ భావము అనాగతము 
అని చెప్పబడును. అపుడు కూడ దానికి అర్థ కియా కారిత్వ ముండదు. ఈ విధము అర్ధ 

(క్రియా కారిత్వము ఉండుట, లేకపోవుట అను విషయమును బట్టి ఒక పదార్థమును వర్తమాన 
పదార్థమనియ అతీత పదార్థమనియ, అనాగత పదార్థమనియు చెప్పుటలో దోషము లేదు. 
ఆ పదార్థము గుణ్యతయమయ మగుటవలనను, ఆ గుణ్మతయము నిత్యమై సర్వపదార్థాను 
గతమై యుండుటవలనను అది (పదార్థము) ఎల్టపుడును సత్తుగనే ఉండును. కావుననే ““తదే 

తత్ త్రైలోక్యం వ్య _క్తేరపైతి, న సత్త్వాత్” (ఈ మూడు లోకములును అభివ్య క్తములు 
కాకుండ ఉండవచ్చును కాని వాటికి అస త్తిము మాత్రము ఎన్నడును లేదు) అని శాస్త్ర 

కారులు చెప్పుదురు 155॥ 

అవతారిక. అతీతమార్గమునందును. అనాగతమార్గమునందును గూడ భావము 
కనబడకుండుట సమానమే కావున కొందరు కాలమునకు [పతిబంధము, అభ్యనుజ్ఞ అనెడు 

రెండు శక్తులను మాతమే అంగీకరించిరి అని చెప్పుచున్నాడు. 

లో 'ద్వేఏవ కాలస్య విభో? కేషాం చిచ్చక్రివర్మస్ | 

కరోతి యాభ్యాం భావానా మున్మీలన నిమీలనే ॥ 56 

కేషాంచిత్ = కొందరి మతమున, _ విభోః = సర్వసమర్థమగు, కాలస్య = కాలమునకు, 
ద్వే = రెండు, శక్తి వర్త్మ్యనీ + ఏవ = శక్తి మార్గములు మ్మాతమే ఉన్నవి, యాభ్యాం = 
వేటిచేత, భావానాం = పదార్థముల యొక్క,  డఉన్మీలన నిమీలనీ = ఆవిర్భావతిరోభావము 
లను, కరోతి = చేయుచున్న దో. 

తాత్పర్యము కొందరి మతము |పకారము, సర్యసమర్థమగు కాలమునకు 
రెండే శక్తులున్నమవి. వాటిచే అది పదార్థముల ఆవిర్భావతిరోభావములను చేయు యుచున్నది. 

వివరణము భావములు కనబడకుండునట్టు చేయు శక్రికి పతిబంధ శ కి 
యనియు, భావములు (పతిభాసించునట్లు చేయు శ కి. అనుజ్ఞా లే క్రి యనియు పెరు. ఈ 

పతిబంధ శ కిలో అతీతానాగత శక్తులు రెండును ఇమిడి యన్న వి. 1561 

అవతారిక... అఖండమును భేదరహితమును అగు కాలము సహాయముతో ఒక 
వ్యవహారము జరుపుట శక్యము కాదు గాన [కియ లనెడు ఉపాధులచే కాలమునందు భేదమును 
కల్పించి తద్ద్వారా వ్యవహారము జరుగునని చెప్పబడినది. కాని ఉపాధి భూతములగు ఆ 

క్రియల సహాయముచేతనే వ్యవహారమును జరుపుకొనుటకు వీలులడగా మరల అద్భశ్యమగు 
కాలమనునది ఒకటి ఉన్నదని కల్పించుట ఎందులకు. కాలము లేనిచో వ్యవహారము జరుగదు 
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గాన ఎర్లి నను కాలమనునది ఒకటి ఉన్నదని ఆంగీకరించియే తీరవలెనని అన్న చో ఆ 

కాలమును మరియొక విధముగ గూడ కల్పింపవచ్చును గదా యని కొందరి అభి: ప్రాయము, 

దాని [ప్రకారము చెప్పుచున్నాడు. 

లో కలాఖిః (పవిభకా భిః (పవిభ క్షం స్వభావతః | 

కేచిద్చుద్య్యనుసంహారలక్షణం తం (వచక్షతే il గ్ 

కేచిత్ = కొందరు, తం డె ఆ కాలమును, బుద్ధ్యను సంవోర లక్షణమ్ = బుద్ధిచే ఓక గం 

సముదాయముగ ఆకశించుకొనుటయే లక్షణముగా కల దానిని గాను, పృథగర్థాభిః = వేరు 

వేరు [ప్రయోజనములు గల, కలాభిః = అంశములచేత, స్వభావతః = దాని స్వభావమును 

బట్టి, ప్రవిభ క్రం = విభజింపబడిన దానిని గాను, (ప్రచక్షతే = చెప్పుదురు. 

తాత్పర్యము---- బుద్ధిచే అనేక [కియలను ఒక్క. సముదాయముగ [గహించుటయే 

కాలముయొక్క_ లక్షణమనియు, “స్వభావముచే అది వేరు వేరు అంశములుగ విభక్తమై యుండు 

ననియు చెప్పుదురు. 

విశేషము కాలమనెడు బాహ్యమగు త_త్త్యమేదియును లేదు. బుద్ధిచె ఒక్కా 

సముదాయరూపమున |గహింపబడెడు వేరువేరు [కియలే “బిరము' 'శీఘము' మొదలగు 

వ్యవహారములకును; పగలు, రాతి మొదలగు వ్యవహారములకును నిమి త్తముగ నున్నది. 

ఈ బుద్ధి సంకలనమే కాలత త్త్యము. ఈ బుద్ధి సంకలన రూపములగు చిర - శీ! ఘ = దివసాది 

భేదములలో కూడ వేరువేరు |పయోజనముల ననుసరించి అంశములు కల్పింపబడుచున్నవి, 

ఈ విధముగ కాలము బౌద్ధమే (బుద్ధిస్థమే) కాని బాహ్యము కాదు అని కొందరు బౌద్ధాదుల 

అభి పాయము 15 

ఆవతారిక ___ కాలము బాహ్యమని అంగీకరించినను, అంతరమే యని యంగీక 

రించినను మాకు వి|పతిప త్తి లేదని చెప్పుచున్నాడు. 

ళో క్షానానుగత శక్తిం వా బాహ్యాం వా సత్యతః స్టితమ్ | 

కౌలాత్మాన మనా(శిత్య వ్యవహారుం న శక్యతే i 58 

జ్ఞానాను గతశ క్రిం వా= జ్ఞానమునందు సంబంధించిన శకి కలదైనను, సత్యతః = వాస్త 

వముగా, స్థితం = ఉన్న, బాహ్యంవా = బాహ్యమగునదై నను, కాలాత్మానం = కాలాత్మను 

అనా శిత్య = ఆ|శయింపకుండగా, వ్యవహర్తుం = వ్యవహారము నడుపుటకు, నశక్యతే = 

శక్యము కాదు. 

తాత్సర్యము- జ్ఞానమునకు మాృాత మె సంబంధించిన శక్తి కలదై నను, వాస్తవ 
మగు బాహ్యరూపముకలదై నను, కాలాత్మను ఆ శ్రయింపకుండ లోకవ్యవహారము కుదరదు. 

వివరణము వివిధ |కియా సముదాయమును బుద్ధిలో ఆకళించుకొనుటయే 

కాలముగాన అది కేవలము బౌద్ధమే కాని బాహ్యమగు కాలము లేదు అని చెప్పినను, అట్టుకాక 



| 
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కాలమనెడు ఒక బాహ్యమును సత్యమును ఆగు (ద్రవ్యపదార్థము ఉన్నది ; దానికి వర్తమానాది 

శక్తులు వేరువేరుగ నున్నవి, అని అంగీకరించినను మాకు వి[పతిపత్తి లేదు. అనగా ఇదియే 
కాలస్వరూపమని చెప్పుటలో మాకు ఆ(గహము లేదు. దాని స్వరూప మమైనను, కాలమనునది 
ఒకటి ఉన్నది అని మా[తము అంగీకరించి తీఠవలెను. దానిని అంగీకరింపకున్నచో “ఒక 
వస్తువు ఉండెను, ఉన్నది, ఉండగలదు'' అనెడు వ్యవహారము కుదురదు. ఇట్ట శాబ్దవ్యవహార 
మున కంగమైన కాలమనునది ఉన్నది అని చెప్పుటయందే మాకు తాత్పర్యము అని భావము. 

n58n 

అవతారిక ___ కావుననే కాలము విషయమున అనేక మత భేదములు కానవచ్చు 
చున్నవి. కొందరి మతము [పకారము కాలము భావములకంటె వ్యతిరి క్తము కాదు అని చెప్పు 
చున్నాడు. 

శ్లో॥ త్నిసో భావస్య భావస్య శేషాంచిత్ భావళ కయః । 
తాభిః స్వశ_క్రిఖిః సర్వం సదైవాస్త్తి చనాస్తిచ ॥ 59 

కేషాంచిత్ = కొందరి మతమున, భావస్య భావస్య = |ప్రతిభావ పదార్థమునకును, తి సః = 
మూడు, భావశక్షయః = సత్త రజ స్తమోగుణముల శక్తులు, (కలవు), తాభీః = ఆ, 
సశ క్రిభిః = తమయొక్క_ శకులచేత, సర్వం = (పతి భావమును, సదెవ= ఎల్లప్పుడును 

ర ర కి 

అస్తి చ= ఉన్నది, నాస్తి చ= మరియు లేదు. 

తాత్సర్యము._ కొందరి మతము పకారము (పతి భావమునందును స్త్వ రజ 
స్తమోగుణముల శక్తు లుండును. ఆ స్వళక్ర్తులచేత (పతి పదార్థమును సత్తుగను, ఆసత్తుగను 
కూడ ఆగుచున్నది. - 

వివరణము. భావము లన్నియు ఎల్చప్పుడును పరిణామము దెందుచుండును. 
వాటిలో సత్త రజస మోగుణముల శక్తులున్నవి గాన అవియే అతీతాదికాల భేదమును 
కలిగించుచున్న వి. భావము౭న్నియు గుణ తయమయములే గావున ఆ గుణముల శ కిిత్రయ మును బట్టి - అనగా ఒక శక్తి ఉద్భృవించుట మరియొక శ క్రి ఉద్భవింపకుండుట అనెడు 
భేదమును బట్టి - సత్తులుగను అసత్తులుగను వ్యవహారగోచరము లగుచున్నవి. 1591 

అవతారిక. పై విషయమునే విశదీకరించుచున్నాడు. 

ళో సత్సాాదవ్యతిరే కేణ తాస్తిసోఒపి వ్యవస్థితాః | 
డ్రమస్తా _స్తదభేదాచ్చ సదసత్త్వం న భిద్యతే ॥ 60 

తాః ఆ, త్మిసః ₹- ఆపి = మాడు శక్తులును, సత్తాత = భావముకంటె, అవ్యతిరేకేణ = 
భేదము లేకుండ, వ్యవస్థితాః = ఉన్నవి, తాః = ఆ శక్తులే, కమః = కమము, తద 
భేదాత్ + చ = ఆ శక్తులతో భావములకు గల అభేదమువలన, సదస త్యం = సత్ర్వాస త్త్వ 
ములు, న భిద్యతే = భేదింపవు. nr 
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తాత్పర్యము... ఆ మూడు శక్తులును (వాని కాశయవైన (ద్రవ్యము) భావము 

కంటె భేదములేనివై ఉన్నవి. అవియే కమరూపమైనవి. వీటితో అభేదమువలన సత్తాస త్త 
ములు భేదింపవు. 

వివరణము సత్త్యరజస్తమో గుణ శక్తులకును భావములకును భేదము లేదు. 

అతీతానాగత వర్తమాన శక్తులు కూడ స త్వరజ స్తమోగుణ శ కి రూపములే. అనగా ఆతీతాది 

శక్తులు కూడ భావాభిన్నములే. ఈ శక్తులే క్రమము. ఒక భావము వర్తమాన శ క్తి సమన్వయ 
ముచే ఆవిర్భావమును పొందుచున్నది. అతీతానాగత శక్తి సమన్వయముచే తిరోభావము 

పొందుచున్నది, అందుచే ఈ శక్తులే క్రమము. భావములకును శక్తులకును భేవము లేదని 

ఆంగీకరించినచో భావములవలె శక్తులు కూడ ఎల్లప్పుడును ఉండుగు గావున సత్త్యాస తము 

లకు సంకరము కలుగును కదా యని ఆ శంకింప బనిలేదు. ఈ శక్తులకు విలక్షణములగు 

విచిత వృత్తులు కలవు. ఒక శక్తి (వర్తమాన శక్తి) భావము కనబడునట్టు చేయును, 

మిగిలిన రెండును భావములు కనబడకుండునట్టు చేయును. ఈ దర్శనాదర్శనములను బట్టియే 

సదసత్త్వ వ్యవహార మేర్చుడుచున్నది. అతీతానాగతావస్థలో నున్న భావము కనబడుట 

లేదనియే చెప్పవలెను గాని ఆ భావము అసత్తు అని కూడ చెప్పరాదు. ఆ ఆవస్థలలో కూడ 

భావము సత్తు అనియే ఆంగీకరింపవలెను. ““నాసతో విద్యతే భావో నాభావో విద్యతే సతః'' 
(లేనిది పుట్టదు, ఉన్నది లేకుండ పోదు) అసి కదా సిద్ధాంతము ? కాని లోకమున అదృశ్య 

మైన దానినే అస త్తని వ్యవహరించుచుందురు కావున ఒక భావమునకు సత్త్వము అస తము 

ఆను భేదములు లేవు. దానికి ఎన్నడును స త్త్యమే కలదు. 160; 

అవతారిక “సదస త్యం న భిద్యతే' అను విషయమునే పిశదీక రించుచున్నాడు. 

శో దర్శనాదర్శనే నెకం దృషాదృషం తదేవతు। 
ne) ౬ లు ర 

ఆధ్వనా మేకతా నాసినచ కించిన్ని వ ర్రతే il . 6| 

దర్శనాదర్శనే = కనబడుట కనబడకుండుట అనునవి, ఏకం = ఒక్కటి (అభిన ములు), 

న=కాదు, తు=కాని, దృష్టా దృష్టం = చూడబడినదియు చూడబడనిదియు నగు వస్తువు 

మా(తము, తదేవ = అభిన్నమే, అధ్యనాం = మార్గములకు, ఏకతా = ఏకత్వము, నాస్తి= 

లేదు, కించిత్ = ఏదియు, న నివర్తతే = పూర్తిగా నశింపదు. 

తాత్పర్యము--- దర్శనాదర్శములు రెండును ఒక్కటి కాదు. కాని దృష్టాదృష్ట 

మగు భావము మాత్రము ఒక్కటే. మార్లములకు ఏకత్వము లేదు. ఏదియు ' పూర్తిగా 

నశింపదు. 

వివరణము--- దర్శనమనగా వర్తమాన శ కచే [పకాశించుట. అదర్శనమనగా 

అతీతానాగత శక్తులచే తిరోపాతమగుట. ఈ దర్శనాదర్శనములలో ఒకదానితో నొకటికి 
పోటీ లేదు. కావున ఈ రండును భిన్న కార్యములు. ఈ భిన్న కార్యములను బట్టి మార్గము 

[29] 
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లకు (వర్తమాన శక్త్యాదులకు) గూడ భేదమే గాని అభేదము లేదు. కావున సాంకర్యమునకు 
అవకాశము లేదు. కాని చూడబడినదియు, చూడబడనిదియు అగు వస్తువు మా్యతము ఒక్కటి. 

దర్శనాదర్శన రూప ధర్మములు వచ్చుచు పోవుచు ఉన్నను ధర్మి మ్మాతము మారుట లేదు 
కదా? కావున ఒక భావము దృశ్యమగునపుడు సత్తు అనియు, అదృశ్యమగునపుడు అసత్తు 
ఆనియు అనరాదు. సత్తు ఐనది పూర్తిగ నశించుట అనునది అసంభవము. సత్తు అగునదే 
తిరోభూతమైనపుడు ఆసత్తు అనుచుందురు. కావున సత్త్యమునకును అస త్తమునకును భేదము 
లేదు. 1611 

అవతారిక... కొలత త్త్వ విషయమున మరికొన్ని మతములను గూడ చెప్పి ఉప 

సంహరించు చునా న్నాడు. 

శో శకారత్మ దేవతా పక్షి ర్భిన్నం కాలస్య దర్శనమ్ । 

(పథమం త దవిద్యాయా౦ యద్విద్యాయాం న విద్యతే 1 62 

కాలస్య = కాలము యొక్క, దర్శనం = దర్శనము, శక్రా్యాత్మ దేవతా పత్నైః = శక్తి, 

ఆత్మ. దేవత అనెడు పక్షములచేత, భిన్నమ్ = భిన ముగ నున్నది, తత్ = కాలమునకు 

సంబంధించిన ఆదర్శనము, అవిద్యాయాం = అవిద్యావ పస్టయందు, డి = మొదటిది, 

యత్ = ఏది, విద్యాయాం = విద్యావస్థ యందు, న విద్యతే = 

తాత్పర్యము. కాలమునకు సంబంధించిన దర్శనము శక్తి పక్షము, ఆత్మ 

పక్షము, దేవతా పక్షము అనెడు పక్షములచే భిన్న ముగ నున్న ది. కాలదర్శనము అవిద్యావ వస్థ 

లోని మొదటి భేదము. అది విద్యావస్థలో లేదు. 

వివరణము. కాలము విషయమున వేరువేరు మతము లున్నవి. కాలమనునది 

[బ్రహ్మయొక్క స్వాతంత్య శ క్రియని భర్తృహరి యభ్శిపాయము. కాని కొందరు వ్యాఖ్యా 

తలు కాలమనునది |బహ్మశ క్తి రూపమని కాక కారణ శ క్తియని వ్యాఖ్యానించిరి. బీజమునందు 
ఒక శకి యున్నది. ఆది అంకుర జననమును అనుమతించుచున్నది, కాండ జననమును అడ్డు 

కొను చున్నది. ఇ క్రై ఆంకురమునందలి శ క్తి కాండ జననమును అనుమతించుచున్నది. దాని 

తరువాత వచ్చెడు కార్యమును అడ్డుకొనుచున్నది. ఈ విధముగ వీజాంకురాది కారణములందు 

కానవచ్చు అనుజ్ఞా [పతిబంధ శక్తులే కాలము అని వీరి అభిపాయము. ఆత్మయే - అనగా 
జీవుడే - కాలమని మరియొక మతము. కారణ పరంపరచే భావములు పుట్టుచున్నవి. పుట్టిన 
ఆ భావములు పరస్పర భిన్నములుగను, [కమవంతములుగను కన నబడుచున్న వి. కమరూప 

మగు ఈ కాల శక్తికి భావములే ఉపాధులు. ఇది చిత్స్యరూపుడగు జీవునియందున్నది. 

కావున జీవుడే కాలము. జీవుడు స్వాభాసమగు కాలము ననుసరించి భావములందును, భావము 

లను బట్టి కాలమునందును, ఒక (క మమున్నట్టు తెలిసికొనుచున్నాడు. ఈ విధముగ కాల 

భేదమును కల్పించుట వలన జీవుడే కాలము అని జాపచారికముగ చెప్పబడుచున్నాడు. 

అవిద్యాశ కి కాలళ క్తిని సహాయముగగాని జీవునికొరకే నానావిధ భావములను సృష్టించు 
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చున్నది. జీవుని అదృష్టము ననుసరించియే (పతిబంధాభ్యనుజ్ఞ శక్తులు [ప్రవ ర్తించుచుండును, 

కావున జీవుడే కాలము అని వీరి ఆభిపాయము. మరికొందరి అభ్మిపాయము |పకారము విగ 

హముతో కూడిన ఒక మహా |పభావశాలియగు దేవతయే కాలము. ఈ దేవత కూడ చి చూప 
బహ్మ శక్తియే గాన ఈ మతము సిద్ధాంత పక్షానుగుణముగ నున్నది. 

ఈ విధముగ కాలదర్శనమున ఎన్నియో పక్షములున్నవి. కాని ఇది (కాలదర్శ 

నము) సంసారహేతు భూతమగు ఆవిద్యలోని మొదటి మెట్టు. సంసారము భేదదృష్టి 
మయము. భేదమనునది దేశమును బట్టియు కాలమును బట్టియు ఏర్పడును. అందును కాల 

భేదము జగత్సృషిలో మొదటిది. |బహ్మత త్త్వమునందు క్రమము లేదు. కాలశ క్రితో సహ 
కృతమగు అవిద్యతోడ సంబంధముచే వివిధ భావరూపములలో వివర్తము హీందుచున్నది, 
కాలానువేధముచే కాలము యొక. పవేశముచే పదార్థములు [క్రమముతో భాసించుట 

అనునది, అనాది సిద్ధమగు జీవాత్మకు కలుగుచున్నది. ఈ భేద జాలమంతయు అవిద్యా 

మయము. విద్య ఆవిర్భవింపగనే భేద _పపంచమంతయు తొలగిపోవుటచే ఈ కాలము కూడ 
తొలగిపోవును. కావున కాలము, కాలమును గూర్చిన ఈ విచారము, ఇది యంతయు అవిద్యా? 

వస్థలోనే యుండునుగాని విద్యావస్థలో నుండదు. కావున కాలస్వరూపమునకు సంబంధించిన 

పక్షమ్ములో ఏది యు కము ఏది అయుక్రము అనెడు విచారణమున కంతకును పయాసమే 

ఫలము కాని మంచి పయోజనమెదియు కానరాదు. వ్యవహార కాలమున పదార్థములలో నొక 

కమమున్నట్లు కనబడుచున్నది గాన దానికి హేతుభూతమగు కాలము అనునది ఒక్కాటి 

ఉన్నదని ఆంగీకరించిన చాలును. 1621 

అవతారిక... ఇంతవరకును, జన్మగల వస్తువుల వ్యవహారము నిమిత్తమై కాలమును 

అంగీకరింపవలెనని చెప్పినట్షై నది కావున కాలకృతమగు భేదమేమైన ఉన్నచో అది ఆని 
త్యములగు జన్య వ వస స్తువులకే ఉండవలెను, అట్టి పరిస్థితులలో సిత్యములగు శ బములకు కాల 

కృతమగు _హస్వత్వాది భేదము ఎట్లు కలుగుచున్నది అని ఆశంకించుకొని సమాధానము 

చెప్పుచున్నాడు. 

లో అభేదే యది కాలస్య (హస్వదీర్ల ప్లుతాదిషు | 

దృశ్యతే భేదనిర్భాసః స చిరక్షిప బుద్దివత్ ॥ 63 

కాలస్య = కాలమునకు, అభేదే = భేదము లేకున్నను, _హస్వదీర్ధ ప్తుతాదిషు = _హస్వదీర్హ 
ప్రతాదులయందు, భేదనిర్భాసః = భేదావభాసము (భేదబుద్ధి), దృశ్యతే యది = చూడబడు 

చున్నచో, సః = అది, చిర _పబుద్ధివత్ = “చిరము. “క్షిపము' 'అను బుద్ధివలె కలుగు 

చున్నది. 

తాత్పర్యము. కాలభేద మేమి.యు లేకున్నను (హస్యదీర్భ ప్రుతాదులందు భేద 
మేమైన కనబడుచున్నచో అది “చిరముి “కీ ఘము” ఇత్యాది బుద్ధులందు వలె కలుగుచున్నది 

అని చెప్పవలెను. 



5 “ 

వాక్యపదీయము 459 ప్రల 

[64 
వివరణము... “ఈ కార్యము (వస్తువు) శీ ఘముగ తయారై నది.'” **ఈ కార్యము 

ఆలస్యముగ తయారై నది” ఇత్యాది జ్ఞానములు కలుగుచున్నవి. ఒక ఆవయవి అల్పసంఖ్యా 
కములు అవయవములచే తయారై నచో అది శ్మీఘముగ తయారై నదని అనుచున్నాము. ఒక 
అవయవి అధిక సంఖ్యాక ములగు అవయవములతో తయారయినచో అది ఆలస్యముగ తయా 
రయినవని అనుచున్నాము. ఈ విధముగ విషయమందలి భేవమును బట్టి ఏర్పడిన చిరత్వ 
కీ పత్వములను కాలమునందు కల్పించుచున్నాము. (ఈ విషయము 85వ కారికలో గూడ 

స్పష్టీకరింపబడినది ). అద్దే శబ్దము నిత్యము గావున దానియందు కాలభేదయు లేకున్నను 

(హస్వాదులందు కాల భేదము ఆరోపింపబడుచున్న ది. ఇది కాల్పనిక మెకాని యశార్థము 

కాదు. 164 

అవతారిక. (హస్వాదులందు కనబడు కాలభేదము కాల్పనిక మే కాని వా సవము 

కాదు ఆని ఇ పె కారికలో' చెప్పి న సమాధానమును ఆ వెపించుచున్నాడు 

శో॥ న్వదీర్ష ప్పుతావృత్స్యా నాలికా సలిలాదిష | 
కథం (పచయయోగః స్యాత్ కల్పనా మాతహేతుకః॥ (4 

నాలికాసలిలావిషు = గొట్టములోని సీళ్ళు మొదలైన వాటియందు, |హస్య 

(హస్వదిర్హ ప్తతముల ఆవృ త్రిచేత, కల్పనా మాత్ర హేతుకః = కల్పనా మాాతమే హేతువుగా 
గల, (పచయయోగః = ఆధిక్యము యొక సంబంధము. కథం = ఎటు, సా వ్ర లి 

తాత్పర్యము. _హస్వదిర్హ ప్రతములను ఆవృత్తి చేసినపుడు, నాశికాసలిలాదు 

లందు కల్పనామా తముచే ఆధిక్యము ఎట్టు కలుగును ? 

వివరణము. పూర్వము గడియారములు లేని రోజులలో కాలమును తెలిసికొను 
టకై కొంత పమాణముగల స్రు ప సైడు కుండలను (ఘటికలను) గొట్టములను (నాశికలను) 

తయారుచేసి వాటికొక నిర్దిష్ట పమాణము గల రం[ధము చేసెడి వారు. ఆ ఘటాదులనిండ 

నీరు నింపెడి వారు. ఆ రం ధముగుండా ఘటాదులలోని నీరు కారిపోవుటకు- ఎంతకాలము 
పట్టునో ఆ కాలమును ఒక [పమాణముగ తీసికొనెడి వారు. ఆ 5 కాలమునకు ఘటిక లేక నాళిక 

యని పేరు ఆ పద్ధతిని మనస్సులో నుంచుకొని ఆశంకించుచున్నాడు. |హస్వమును రెండు 
మూడు సార్జు ఉచ్చరించినపుడు నాళికనుండి కొంచెము ఉదకము |సనించుచున్నది. దీర్హ మును 
రెండు మూడు సారు ఉచ్చరించు సరికి అంతకించె అధిక [ప్రమాణముగల ఉదకము 'సవించు 

చున్నది ప్రతమును రెండు మూడు సార్ద ఉచ్చరించినపుడు అంతకంపెను అధిక మగు 

ఉదకము (సవించుచున్నదది. (హస్వాదులలోని కాలభేదము కేవలము కాల్పనిక మే కాని సత్యము 

కాదన్నచో కాల్పనికమగు ఈ కాలమనెడు హేతువువలన సత్యమగు అల్ప - అధిక - అధిక 
తర - జల నావము .౧ల కలుగుచున్నది? _. అసత కిమగు వస్తువు అర్థ కియాకారి కాజాలదు 

కదా + అసత్యమగు సర్పము కరెచుటగాని, అది కరచినవాడు మరణించుటగాని కానవచ్చుట 

లేదు కదా? కావున కాలభేదము సత్యమేయని అంగీకరింపవలెను. సత్యమగు కాలభేదమును 

సము దేశము 453 పదకాండము 
66] 
బట్టి భిన్న భిన్న కాలములగుటచే (హస్వాది శబ్దములు కూడ నిత్యము కాశాలవు అని పూర్వ 

పక్షి అభ్మిపాయము. 116411 

అవతారిక. ఈ ఆ షేపమునకు సమాధానము చెప్పుచున్నాడు. 

శో అభివ్యక్తి నిమి తస్య (పచయేన (పచీయతే | 

అభిన్నమపి శబ్రస్య తత్త మ[పచయాత్మకమ్ 11 65 

అ|పచయాత్మకం = | పచయాపచయములు లేని ; శబస్య = శబ్దముయొక్క_, తత్త్వం == 

తత్త్వము, అభిన్నమపి = భేదరహితమైనదై నను, _అభివ్య క్రినిమిత్తస్య = తన (శబ్దము 
యొక్క) అభివ్య క్రికి నిమి త్రమగు ధ్వనియొక్క-, [పచయేన = పచయముచేత, (పబీయతే 

= వృద్ధి పొందుచున్నది. 

తాత్పర్యము |పచయములేని శబ్దత_క్త్యము భేదరహితమైనదై నను అభివ్యక్తి 

నిమి త్రమగు ధ్వనియొక్క_ పచయముబే [పచయమును పొందుచున్న ది. 

విశేషము శబ్దము నిత్యము, భేదరహితము. దానికి [పచయాపచయములు 
లేవు. కాని ఈ శబ్దమును అభివ్య క్రము చేయు ధ్వని |గామముల [పచయాపచయములను బట్టి 

శబమునందు కూడ వృద్ది హాసములున్నట్టు (పతీతి కలుగుచున్నది. ధ్వనులు శబ్దముతో 
© థి 0 

పూర్తిగ సంమిలితములై తమలోనున్న కాలభేదములను ఆ శబ్బమునందు |పకాశింప చేయు 

చున్నవి. ఈ విధమగ శబ్ద్బత త్వ జ్ఞ జానము అభివ్యంజక ములగు ధ్వ్యనులపై ఆధారపడియున్నది 

గాన అభివ్యంజకములగు ఆ ధ్వనుల ధర్మనులు అభివ్యద్యమగు శబ్బత త్యముపై గూడ 

[పసరించుటచే నాళికాదిజల[సుతిలో బేధము కనబడుచున్నది 116511 

అవతారిక శబ్దత త్త్యము కేవలము (హస్యదీర్ణాదులందే కాదు, పదవాక్య 

విషయము లన్నింటి యందును అభిన్నమె యని చెప్పుచున్నాడు. 

En ఏవం మా కాతురీయస్య భేదో దాశతయస్య వా 

పరిమాణ వికల్చేన శ బ్రాత్మని న విద్యతే 11. 66 

ఏవం = ఈ విధముగనే, మా[తాతురీయస్య = మాతయొక ,.. నాల్గవ భాగము యొక కాని, 

దాశతయస్యవా = దాశతయమను వేదభాగము యొక_కాని, కబ్బాత్మని = = శదబ్దత తత్వము 

నందు, పరిమాణ వికల్చేన = _పమాళ్లు,భేదముచేత, భేదః = భేదమ్ము న విద్యతే = లేదు. 

తాత్పర్యము. ఇట్లై మాతా చతుర్భఖాగము యొక. శబ్బస్వరూపమునందు గాని, 

దాశతయమను వేదభాగము యొక్క- శబ్దస్వరూపమునందు గాని పరిమాణభేదముచే భేదము 
లేదు. 

వివరణము మా్యతయొక్క- చతుర్ధ భాగము ఎక్కువగా, (పచితమగు ధ్వనిచే 

వ్యంజింపబడును, 64 బుక్కులు గల ఒక వేద భాగమునకు 'దాశతయిమని పేరు, ఇది 
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ఇంకను అధికమగు [ప్రచయము గల ధ్వనిచే వ్యంగ్యము. ఈ రెండింటియందును ఉన్న శబ 

ఎ 
తత్త్వము సమానమే. కాలభేదమేదైన నున్నచో అది కేవలము ప్యంజకములగు ధ్వనులకు 
సంబంధించినది. ఉదాహరణకు. ఏనుగును చూడగనే ఒక జ్రానము కలుగుచున్నది. మశక 
మును చూడగా ఒక జ్ఞానము కలుగుచున్నది. ఈ హ స్రిమళక జ్ఞానములలో నున్న జ్ఞాన 
త్వాంళములో భేదమేమియు లేదు. అవి రెండును ఒక్కటే. కాని మొదటి జ్ఞానములో ఏనుగు 
యొక్క స్వరూపము, రెండవ జ్ఞానములో మశకము యొక్క స్వరూపము భాసించుటచే 
భిన్నములగు ఆ విషయములను బట్టి ఈ జ్ఞానములు గూడ భిన్న ములైనట్టు భాసించుచున్నవి. 
వాసవమున ఆ రెండు జ్ఞానములందును భేదమేదియు లేదు. ఇచే స్పోటరూపమగు శల 
త_త్తంము పదములందుగాని, వాక్యములందుగాని ఆవి లక్షణమ.గనే ఉన్నను వం జకములగు 
ధ్వనుల భేదమునుబట్టి విలక్షణమువలె కనబడుచున్నది. ee 

అవతారిక. స్ఫోటరూపమగు శబ్ధమునందు కాలకృతమగు భేదము లేకున్నను 
ధ్వనికృత  కాలభేదము ననుసరించి [హస్వ - దీర్చ - ప్రతభేదములు అంగీకరింపబడినవి. 
కావున (హస్యవర్ణమును ఉచ్చరించునపుడు శాస్త్రమున దర్భ పుతములను |గహింపకుండుట 
కును, దీర్ణమును ఉచ్చరించినపుడు (స్వ పృతములను [గహింపకుండుటకును తపరకర 
ణము చేయబడు నని “తపరస్త త్కాలస్య'' అను సూూతము చెప్పుచున్నది. ఏదైన ఒకి 
అచ్చును తపరముగ (అత్, ఇత్ ఇత్యాదిరూపమున) ఉచ్చరించినపుడు ఉచ్చరించిన అచ్చు 
నకు ఎంత కాలమున్నదో అంతకాలమే గల అచ్చు మా[తమె గహింపవలెను గాని తద్భిన్న 
కాలము కలదానిని [గహింపరాదు అని దాని యర్థము. ఇపుడు (పళ్న ఏమనగా - ఒక అచ్చు 
నకు |హస్య _ దీర్భ - ప్రుత భేదమున్నట్టు [హస్వాదులకు గూడ పత్యేకముగ దుత _ మధ్య. 
ఐలంబిత వృత్తులుండును “అ” అను ఒక (హస్యమునే ఆతి శీ ఘముగ ఉచ్చరించినచో [దుత 
వృత్తి. చాల ఆలస్యముగ ఉచ్చరించినచో విలంబిత వృత్తి. మధ్యరీతిలో ఉచ్చరించినచో 
మధ్య వృత్తి కావున ఈ వృత్తులను బట్టి ఏర్పడిన మూడేసి భేదములను గూడ [హస్వదీర్శ 

యు శ్రుతములకు అంగీకరించి, ఒక భేదమును ఉచ్చరించినపుడు మిగిలిన రెండింటిని [గ్రహింప 
కుండుట కై. తపరకరణాదులు చేయవలసి యుండునుగిదా యని యాశంకించుకొని చెప 
చున్నాడు. 

J 

ళో అనునిష్పాదిత కేన యేఒ నరాల ఇవసితాః | 
“<n వ శబ్దాస్తే ప్రతిప త్తగాణా ముపాయాః (పతిప త్తయే ॥ 67 

అనునిష్పాదిత_త్వేన = పాకృత ధ్వనిని అనుసరించి ఏర్పడు స్వరూపముతో, అన్తరాలే = 
శో తమధ్యమునందు, స్థితాః ఇవ = ఉన్నవి వలె భాసించు, యే = వీ, శబాః = వెకృత 
ధ్యనులు కలవో, తే = అవి, |ప్రతిప త్ర్రూణాం = |దుతాది భేదమును ,గషహించెడి వారి 
యొక, ప్రతిపత్తయే = జ్ఞానమునకు, ఉపాయా? = ఉపాయములు. 
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తాతృర్యము--- [పాకృత ధ్వనులను అనుసరించి బయల్వెడలి కో తాంతరము 

నందున్నట్టు తోచు, వైకృత ధ్వనులు దుతాదివృ త్తి భేదముల్లను (గ్రహింప చేయుచున్నవి. 

విశేషము _పాక్సతధ్వని యనియు, _ వెకృతధ్వని యనియు ధ్వని రెండు 

విధములు. మొట్టమొదట బయల్వెడలు ధ్వని [పాకృత ధ్వని. ఆ [పాకృతధ్వని లేనిచో 

స్ఫ్పోటము సామాన్యరూపమున గాని విశేషరూపమున గాని భాసింపదు. ఈ (పాకృత ధ్వనినే 

స్పోటా భిన్నమని భావింతురు. ఇదియే [హస్వదీర్హ ప్రుతాది భేదవ్యవహారమునకు హూతువు. 

కావున వీటిలో ఒకదానిని [గహింపవలసి యున్నపుడు మిగిలిన రెండింటిని | గహింపకుండు 

టకు తపరకరణ మావశ్యకము. (ప్రాకృత ధ్వని స్ఫోటరూప శబ్దాభివ్య క్తిని చేసిన పిమ్మట 

గూడ అనువ ర్లించుదు, శ్రవణ కుహరమున [శూయమాణమై యుండునది వైకృత ధ్వని. ఈ 

వైకృత ధ్యనియే దుత వృత్త్యాది భేదకారణము. దీనిచే స్పోటమునందు భేదము ఏర్పడదు. 

ఈ వైకృత ధ్వనిచే ఆయా వర్ణముల ఉపలబ్ధిలో వృద్ధి కలిగినను హస్యత్యాదులందు గూడ 

భేదము కనబడుట లేదు. ఈ (హస్వమునే అతడు [దుతముగ ఉచ్చరించినాడు, ఇతడు 

విలంబితముగ ఉచ్చరించినాడు, ఇత్యాది (పతీతిని బట్టి వాటి అభేదము తెలియుచున్నది ఈ 

విధముగ వై కృత ధ్వనులు శబ్రత_త్త్యము కంటి బాహ్యములు. బాహ్యములగు వై కృత ధ్వను 

లచే నేర్పడిన [దుతత్వాదులచే శబ్దభేద మేర్పడదు గాన తపరకరణము అనావళ్యకమని 

భావము. 116/1 

అవతారిక... ఇపుడు (ప్రకృతమగు కాలమునకు సంబంధించిన భేదవ్యవహారము 

పరోపాధి కల్పితమే అను విషయమును వివరించుచున్నాడు. 

శో విశిష్ట మవధిం తం తముపాదాయ (పకల్పతే । 

కాలః కలావతామేకః క్షణమాసర్హు భేదవత్ ॥ (0 

ఏకః = ఒక్క, కాలః కా కాలమే, విశిష్టం = విశిష్టమగు, తంతం = ఆయా, అవధిం = 

అవధిని, ఉపాదాయ = |గహించి, క్షణమాసర్తు భేదభాక్ = క్షణములు, మాసములు, బుతు 

వులు మొదలగు భేదములను పొందినద్ది, కలావతాం = సావయవములగు అనిత్య పదార్థముల 

యొక, అవచ్చేదమునకు, [పకల్పతే = సమర్థ మగుచున్నది. 

తాత్సర్యము- కాలము ఒక్క-టియే. అది ఆ యా విశిష్టావధులను (గహించి 

క్షణ = మాస. బుత్వాది భేదములను పొందుచు సావయవములగు అనిత్య భావముల అవచ్చే 

దమును చేయుచున్నది. 

వివరణము విశిష్టమైన అవధి యనగా రెప్పపాటు వేయుట, చిటిక వేయుట 

మొదలగునది. 1681 

అవతారిక... అటై నను ఈ వ్యవస్థ భావములకు సంబంధించినది కాదు, బుద్ధికి 

సంబంధించినది ఇని చెప్పుచున్నాడు. 
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శో బుద్ద్యవగహ భేదాచ్చ వ్యవహారాత్మని స్టితేః | 

తావానేవ కణః కాలః యుగమన్వ న్తరాణి చ ॥ 69 

బుద్ద్యవ|గహభేదాత్ చ = సంకలనా రూపమున బుద్ధిచే [గహించుటలో గల భేదమును 

బట్టి, వ్యవహారాత్మని = వ్యవహారరూపమునందు, స్థితేః = ఉండుటవలన, తావాన్ = సంక 

లనా రూపమున బుద్ధిచే ఎంత (గహింపబడుచున్న దో అంత (ప్రమాణము మాతమె గల, 

కాలః ఏవ = కాలమే, శ్షణః = క్షణముగాని, యుగమన్వంతరాణివా = = యుగమన్వంతర 

ములు గాని అగుచున్నది. 

తాత్సర్యము--- సంకలనా రూపమున బుద్ధిచే (గ్రహించుటరోని భేదమును బట్టి 
లోక వ్యవహారము జరుగుచుండును గాన, ఎంత ప్రమాణము గల కాలము బుద్ధ్యవ్యగహము 
నకు విషయమో అంత కాలము మా|త్రమే తణముగ గాని మన్వంతర ముగ గాని అగుచున్నది. 

వివర ణము. రెప్పపాటు ఎంతలో అగునో అంత కాలమును బుద్ధిచే ఆకలించు 

కొని దానిని నిమిషమనుచున్నా ము. సూర్యోదయము మొదలు సూర్యాస్తమయము వరకును 

ఎంత _ప్రమాణముండునో దానిని బుద్ధిచే ఆకలించుకొని పగలు అనుచున్నాము. ఈ విధముగ 

క్షణము మొదలు యుగములు, మన్వంతరములవరకును గల కాలము మనము బుద్ధితో ఆక 
శించుకొనుటను బట్టి ఎర్పడుచున్నది. ఈ విధముగి కాలము విషయమున బౌద్ధికమగు కల్పన 
చేయబడుచు వ్యవ హార సాధనమగుచున్న ది. కాలము మా[తము ఒక్క_ టే. 169 

అవతారిక. నాళికలోని జలము (సవించుటనుబట్టి క్షణాహోరా[తాది వ్యవహారము 

కలుగుచున్నది గాన అదియే (నాళికాజల సృతియ) కాలమని అంగీకరింప వచ్చునుగదా ? 

మరల తద్భిన్నమగు కాలమును కల్పింపనేల, అని ఆశంకించుకొని చెప్పుచున్నాడు. 

రో (పతిబనాభ్యనుజ్లాభ్యాం నాళికా వివరా(శికే ] 
రం ట్ దు 

యదమృసి (పకరణం తత్క్మా_లనై 5వ చేష్టితమ్ i 70 

నాళికావివరా శితే = నాళికావివరమును ఆశయించిన, అంభసి = ఉదకమునందు, [పతిబంధా 

భ్యనుజ్ఞాభ్యాం = [పతిబంధా భ్యనుజ్ఞలచె, యత్ జు ఏ, [పక్షరణమ్ = |సవించుట అనెడు 

కీయ కనబడుచున్నదొ, తత్ = అది, కాలస్ర్యైద = కాలము యొక్కయే, చేన్షితమ్ = చేష్ట. 

తాత్సర్యము._ నాళికా రం[ధము వద్రనున్న జలమునందు _పతిబంధాభ్యనుజ్ఞలచే 

(సవించుట అనునది కానవ వచ్చుచున్న దన్నచో ఆడి కాలముయొక చేనయే. 
అ 

వివరణము _ ఘటోదరమున నున్న జలము ఛి దమునుండి సవించుచున్న పుడు 
ఆ జలములోని కొంత భాగమే (సవించుట, మిగిలిన భాగము ఆ సమయమున (సవింప. 
కుండుట అనునది కాలమునకు గల (పతిబంధాభ్యనుజ్ఞా శక్తులను బట్టి జరుగుచున్నది. అట్టు 
కానిచో జలమంతయు ఒక్క మారుగా |సవించియుండెడిది. క్రమముగ [సవించుటను బట్టి 
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ఈ [కమమునకు హేతువగు కాలవ్యాపార మొకటి యు: న్నదనియు, ఈ కాలము జల|సవణ 

ముచే పరిచ్చేదింప (కొలవ) బడునదే కాని, జల|సవణమే కాలము కాదనియు స్పష్టమగు 

చున్నది. కావున జల|సవణము కంచె భిన్నమును, జల సవణముచే పరిచ్చేద్యమును అగు 

కాలమును అంగీకరింపవలెనని తాత్పర్యము. 11/01 

అవతారిక... కాలము ఏకరూపమే అయిన పక్షమున, ఘటచ్చిదము చిన్నద్ర 

పుడును పెద్దదై నపుడును (సవించెడు నీటివలన దాని భేదము ఎట్టు నిర్ణయింపబడును అని 

ఆశంకించి చెప్పుచున్నాడు. 

శ్లో అల్చేమహతి వాచ్చి_దే తత్సమ్బన్లే న భిద్యతే | 

కాలస్య వృ త్తిరాత్మాపి త మేవాస్యాను వర్తతే 11 71 

భ్మిదే = ఛిద్రము, అల్సే = చిన్నదైనను, మహతివా = గొప్పడై నకు, తత్సమృన్టే = జలము 

నకు దానితో సంబంధము ఏర్పడిన పుడు. కాలస్య = కాలముయొక్క, వృత్తిః = [పవృ త్తి, 

నభిద్యతే = భిన్నము కాదు, అస్య = కాలము యొక్క, ఆత్మాపి = స్వరూపము కూడా, 

తమేవ = ఆ ఛి[ద సంబంధమునే, అనువ కరడ. అననడ 

తాత్పర్యము-- జలమునకు చిన్న ఛిదముతో సంబంధమున్నను పెద్ద ఛ్మిద 

ముతో సంబంధ మున్నను (పతిబంధాభ్యన జ్ఞా రూపమగు కాలవ్యాపారమున నందు మార్పు 

ఉండదు. కాలము ఛి దసంబంధమునే అనువ ర్తించును. 

వివరణము--- కాలము ఘటఛి|దమును అనువర్తించును గాన, ఛ్మిదము అల్బమై 

నచో (పతిబంధాభ్యనుజ్ఞలు బహులముగా నుండునుగాన దీర్భకాలమనియు, ఛ్మిదము పెద్దదై 

నచో (పతిబంధా భ్యనుజ్జ్ఞలు అల్పముగా నుండును గాన అల్పకాలమనియు వ్యవహారము 

కలుగును. కాలము భేదరహితమైనను దానికి గల ఛిద సంబంధమును బట్టి శేదము కల్పిత 

మగుచున్నది.. 

ఘటావయవములచే అడ్డుకొ నబడిన జలము [సవించుట లేదు ; ఛిిదము విడిచిన 

జలము మృాతము (సవించుచున్నది ; ఈ విధముగ చెప్పుటకు వీలగునపుడు కాలమను దానిని 

ఆంగీకరించుట ఎందులకు అని ఆశేపింపరాదు. ఏలయన మూలభూతమగు కాలవ్యాపారమును 

పూరర్తిగి తోసిపుచ్చుటకు వీలులేదు. కాలముచేయు 'పతిబంధాభ్యనుజ్ఞలనే ఘటావయవచ్చి ద 

ములు గూడ కొనసాగునట్టు చేయుచున్నవని చెప్పవలెను. ఉదాహరణమునకు, బీజమునందు 

అంకురజన నమును [పతిబంధించు శ క్రియు, అకు మతించు శక్తియు ఉన్నది. ఈ శక్తులు కాల 

కృతములు. పొణకలోనున్న బీజము అంకురమును పుట్టింపదు గాన కుసూలము అంకుర 

పతిబంధ శక్తికి తోడ్పడుచున్నది. ఆ బీజమునే నేలపై చల్లినపుడు అంకురము వచ్చు 

చున్నది. క్లావున క్షేత్రము అంకురజననాభ్యన జ్ఞా శక్తికి తోడ్పడుచున్నది. ఈ విధముగ 

ఆ యా కారణములును, కాఖమును ఒకదానికొకటి తోడ్నడుచు కార్యములను పుట్టించుచున్నవి 
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తో నో 
[72 లేదా నిరోధించుచున్న వి అని అంగీకరింపవలెను గాని ఒకదానిని అంగీకరించి మరియొక 

దానిని నిరాకరించుట యుక్తము కాదు. 1111 

అవతారిక పెక్కులేల ? కాలాత్మ భేదరహితమైనను స్వశక్తి వై చిత్యముచే 
అన్ని భావములందును భేదమును చూపుచున్నడి అని చెప్పుచున్నాడు. 

లో ఆ క్రీడ ఇవ కాలస్య దృశ్యతే యః స్వశ క్తిభిః | 

బహురూపస్య భావేషు బహుధా తేనభిద్య తే Il 72 

స్వశ క్రిభిః = తన శక్తులచేత, బహురూపస = విభిన్న రూపములుగా ఉన? , కాలస్య == 

కాలముయొక్క, యః = ఏ, భావేష = పదార్థముల విషయమున, ఆ కీడ ఇవ = ఆటవలె, 

దృశ్యతే = కనబడుచున్నదో, తేన = దానిచేత, బహుధా = అనేక విధములుగా, భిద్యతే == 

భిన్నముగ కనబడుచున్నది. 

తాత్పర్యము. స్వశక్తులచే బహురూపముల కానవచ్చు కాలము భావములనెడు 

ఆట వస్తువులతో ఆడుకొనుచున్నట్టున్నది. ఈ విధముగ వర్తమానాది వై చ్మిత్యము గల 
కాలముతో సంబంధించుటచే భావములు ఆవిర్భావతిరోభావములతో విభిన్న రీతుల కానవచ్చు 
చున్నవి. భావముల ఆవిర్భావతిరోభావములను బట్టి కాలము భిన్నరూపముల కనబడుచున్నది. 

1౧2 ॥ 

అవతాదిక___ పె విషయమునే విశదీకరించుచున్నాడు. 

శో త్వచిసారస్య వా వృద్దిం తృణసారస్య వా దధత్ । 

తావ త్ర ద్వ ఎ్రద్దియోగేన కాలత త్యం వికల్పతే || 73 

త్వచిసారస్య = వెదురు మొక్కయొక్క కాని, తృణసారస్యవా = తాటిచెట్లు యొక్క. కాని, 
వృద్ధిం = వృద్ధిని, దధత్ = చేయుచున్న, తావత్ = అంతే పమాణముగల, కాలత త్తం = 

కాలత తము, తద్వృద్ధియోగేన = వాటియొక్క. వృద్ధితోడి సంబంధముచేత, _ వికల్పతే = 
భిన్నమగుచున్న ది. 

తాత్పర్యము--- వెదురు మొక్క_కుగాని, తాటెచెట్టుకు గాని వృద్ధిని కలిగించుచు, 

అంతమాత్రమే పమాణముగల వయస్సును, కాలత త్త్యము వాటియొక్క. వృద్దిని బట్టి వేరు 

వేరుగ కనబడుచున్నది. FE 

. విశేషము. కాలము వెదురు మొక్కకు ఆదినుండి ఫలోదమము వరకును 

వృద్ధిని కల్గించుచున్నది. తాలవృక్షమునకు అంతకంటె అధికమగు వృద్ధిని కల్గించుచున్నది. 

వెదురుమొక్క. వృద్ధిషొందెడు కాలము అల్పము దానికంటె తాటిచెటు వృద్దిచెందెడు కాలము 

అధికము. ఈ విధముగ కాలము వంశతాలవృక్షాది భ్రావములతో అట వస్తువులతో ఆడ్లు 
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కొన్నట్లు ఆడుకొనుచు, వాటి జన్మస్థితి వినాశాదులతో నేర్పడిన సంబంధమును బట్టి విభాగ 
మును పొందుచున్నది. . 11811 

అవతారిక. ఆ యా వస్తువుల అవస్థా భేదమును బట్టి కాలభేదమని అంగీకరించి 

నచో, వాటి అవస్థా వినాశముచే కాలము గూడ నశించును గాన అది నిత్య మెట్లగును - అని 

ఆశంకించి చెప్పుచున్నాడు. . 

ళో వ్యతిక మేఒపి మా త్రాణాం తస్య నాస్తి న్యత్మిక మః | 

న గ న్హృగతి భేదేన మార్షభేదోఒస్తి కశ్చన ॥ 74 

మాత్రాణాం = భావములు, వ్యతి కమే౭పి = తాలగిపోయినను, తస్య = ఆ కాలమునకు, 

వ్యతి కమః = తొలగిపోవుట అనునది, నాస్తి ఆ లేదు, గ _న్ఫృగతి భేదేన = నడచే వారి 

యొక్కయు వారి నడకల యొక్కయు. భేదముచే, మార్గభేదః = మార్గమునందు భేదము; 

కశ్చన = ఏదియు, నాస్తి = లేదు. 

తాత్పర్యము--- భావములును, వాటి యవస్థలును తొలగిపోవుచున్నను (మార్పు 

చెందుచున్నను), కాలమునకు వ్యతి క మము లేదు. నడచేవారియందును వారి నడక లయందును 

ఉన్న భేదమును బట్టి మార్గమున భేదమేదియు ఉండదు. 

వివరణము. భావములకు కాలము ఆధారము. ఆ భావములుగాని, వాటి అవస్థలు 

గాని ఏమైన మార్పులు చెందినను ఆధారభూతమగు కాలమున భేదమేమియు ఏర్పడదు. 

ఉదాహరణమునకు-- మార్గమునందు నడిచే వారి భేదమును బట్టియు, వారి నడకలలోని భేద 

మును బట్టియు భేదము చెందక, మార్గము మాతము ఒక్క రూపముననే యుండును ; దాని 

యందు మార్చు ఏదియు కాదుకదా? పుష్వోద్దమాది [క్రియలు తొలగుటచే వసంతాది కాలము 

తొలగినదని వ్యవహరింతుమే గాని వా స్తవమున నిత్యమగు కాలమునకు ఆగమాపాయములేదని 

తాత్పర్యము. 11 "41 

అవతారిక... ఈ విషయమునే విశదీకరించు చున్నాడు. 

ల్లో! ఉదయా స్త్రమయావృత్తా? జ్యోతిషాం లోక సిద్దయా | 

కాలస్యా వ్యతిపాతేఒపి తాద్దర్మ్యమివ లభ్యతే It 7 

కాలస్య = కాలమునకు, అవ్యతిపాతేఒపి = గడచిపోవుట అనునది లేకపోయినను, లోక 

సిద్ధయా = లోక (పసిద్ధమగు, జ్యోతిషాం = సూర్యాది జ్యోతిస్సుల, ఊదయా స్తమయా 

వృత్యా = ఉదయా స్తమయముల ఆవృత్తిచే, తాద్ధర్మ్యం + ఇవ = ఆ జ్యోతిస్సుల ధర్మము 

కలిగియుండుట వలె, లభ్యతే = పొందబడుచున్నది (చూడబడుచున్నది). 

తాత్పర్యము కాలమునకు గడచిపోవుట అనునది లేక పోయినను లోకములో 

(పసిద్ధముగ నున్న సూర్యాది జ్యోతిస్సుల ఉదయా స్రమయములచే కాలమునకు గూడ ఆ 

ధర్మము లున్న ట్లు తోచుచున్నది. 
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వివరణము. సూర్యుడు మొదలగు తేజస్సులు ఉదయించుచు అ స్తమించుచు 

ఉండును. ఆ సూర్యాదుల సంచారముచే కాలమునందు భేదము కల్పింపబడుచున్నది. ఈ 
కల్పనను బట్టి పగలు గడచినది, రా|తి గడచినది, శిశిరము వెళ్ళిపోయినది, ఇత్యాది వ్యవ 

హారములు కలుగుచున్నవి గాని వాస్తవమున కాలము గడచిపోవుటగాని, మరల వచ్చుటగాని 
సత్యములు కావు. 

అవతారిక. జ్యోతిర్గమనమును బట్టి కాలమునందు భేదబుద్ధి ఏర్పడుచున్నది 
గాన ఆ జ్యోతిర్గమనమే కాలమని కొందరి మతమని చెప్పుచున్నాడు. 

శో ఆదిత్య గహనక్షత్ర పరిస్పన్ష మధథాపరే । 

భిన్న మావృ త్రిభేదేన కాలం కాలవిదో విదుః ॥ 76 

అథ = ఇక, అపరే = మరికొందరు, కాలవిదః = కాలవే త్తలు, ఆవృ త్తిభేదేన = ఆవృ త్తి 

(మరల మరల వచ్చుట) భేదముచే, భిన్నం = భిన్నమైన, ఆదిత్యగహనక్షత పరిస్పన్లః = 
ఆదిత్యునియొక్కయు, [గహములయొక్కియ, నక్ష[తములయొక్కయు గమనమును, కాలం 
= కాలమునుగా, విదుః = తెలిసికొనుచున్నారు (చెప్పుచున్నారు). 

తాత్సరళ ము మరల మరల తిదిగి వచ్చుచుండుటచే భిన్న ముగ కనబడుచున్న 

ఆద్త్య - (గహ - నక్షతాదుల గమనమే కాలమని కొందరు కాలజ్ఞాలు చెప్పుచున్నారు. 

వివరణము. ఉదయము మొదలు అ స్తమయమువరకును గల సూర్యసంచారము 

పగలు ; అ సమయము మొదలు ఉదయము వరకును ఉన్నది రాతి. చం|దుడు నక్షత 
ముల నన్నింటిని దాటుట మాసము. బృహస్పతి ఒక రాశిలో సంచరించుకాలము సంవత్సరము. 

ఈ విధముగ జ్యొతిర్గమనమే యు) - మన్వన్తర - కల్ప - మహాకల్పాది _ భేదభిన్న మగు 
కాలము. 

1 /6॥ 

అవతారిక. ఈ విధముగ సూర్యాదుల గమన్మకియ కాలమని (పసిద్ధిపొంది, 
అప్రసిద్ధమగు ఇతర |కియల |పమాణమును తెల్పుచుండునని చెప్పుచున్నాడు. 

శో (కియా నర పరిచ్చేద (పవృత్తా యా (క్రియాం (ప్రతి | 

న్ర్జాత పరిమాణా సా కాలఇత్యభిధీయ తే 11 77 

నిర్ణాత పరిమాణా = తెలియబడిన పరిమాణము గల, యా =నీ శ్రియ, కియా న్లర పరిచ్చేద జీ 
| అజిత 

(పవృతా = మరియొక |కియను కొలచుటకై |పవరించునో, సా = ఆ కీయ, [కియాం (పతి 
= పరిచ్చేద్యమగు ఆ [క్రియను గూర్చి, కాలః ఇతి = కాలము అని, అభిదీయతే = చెప్పబడు 
చున్నది. 

తాతృ్భర్యము-_-- తెలియబడిన పరిమాణము గెల ఏ (కియ |కియాంతరమును 
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78] ; 

కొలచుటకు ఉపయుక్తమగునో, ఆ [కియ పరిచ్చిద్యమగు ఆ కియాంతరమును గూర్చి 

కాలమని చెప్పబడుచున్నది. 

వివరణము సూర్యాది గమనములకు దివసాది నాకుధేయము లున్నవి. ఈ 

దివసాదుల |పమాణ మెంత యుండునో అందరికిని తెలియును అర్రే ఆవునుండి పాలు 

పితుకుట అనునది ఒక |కియ. దీని పరిమాణము కూడ |పసిద్ధముగ తెలియును. |పసిద్ద 

[ప్రమాణములగు ఈ సూర్య సంచార క్రియ (పగలు లేక రాతి) పాలు పితుకుట అను 

క్రియ, మొదలగు వాటిని బట్టి అ(పసిద్ధములగు కియల పరిమాణమును సూచించుటకు 

[పయత్నింతుము. ఉదాహరణమునకు.. “పగలుతా చడివినాడు', “రాతి ఆంతా చదివినాడు 

ఇత్యాది [పయోగములలో పగటి రా|తుల (సూర్య సంచార [(కియల) పరిమాణమును బట్ట 

అధ్యయన [కియా పరిమాణమును నిశ్చయించుచున్నాము. 'గోదోహమాస్తే” (పాలు పితికినంత 

సెపు ఉన్నాడు) ఇత్యాది [ప్రయోగములలో గోదోహనము ఎంతసేపు జరుగునో మనకు 

తెలియును గాన దానిని బట్టి “అసి” క్రియను (ఉండుటను) కొలుచుచున్నాము. ఈ విధముగ 

పె ఉదాహరణములలో అధ్యయన క్రియకు సూర్యసంచార [క్రియ కాలము ; అస్మికియకు 

గోదోహనము కాలము. 11/1 

అవతారిక... సూర్యాది సంచారమును, జలసుతిని గమనించువానికి కాలభేదము 

తెలిసినను, గదిలోపల నుండి అంతర్ముఖుడుగ నుండు వానికి కాలభేద మెట్టు తెలియును 

అని ఆశంకించుకొని చెప్పుచున్నాడు. 

ఛో జానే రూపస్య సం[కా ని రానేనె వాను సంహృతిః | 
గా జు ఆం జ్జ Q__ 

అతః క్రియా నరాభావే సా [కియా కాల ఇష్యతే || 78 

జ్ఞానే = జ్ఞానమునందు. రూపస్య = పాణ |పవాహాది రూపమగు (శ్వాసము) యొక్క 

[క్రియయొక్క_, సం[కాన్తిః = సంక్రమణము కలుగును, జ్ఞానేనై వ = జ్ఞానముచేతనే, అను 

సంహృతిః = సంకలనము జరుగును, అతః = ఆ కారణము వలన, కియా న్లరాభావే = 

మరియొక [క్రియ ఏదియు లేనిచో, సా= ఆ, [కియా = కియయే, కాలః = కాలము అని, 

ఇష్యతే = అంగీకరింపబడుచున్నది. 

తాత్పర్యము ఊపిరి పీల్చుట విడుచుట మొదలయిన క్రియలు ఆ అంతర్ము 

ఖుని బుద్ధియందు సం[కమించును. ఆ (క్రియలను బుద్ధిచేతనే సంకలనము చేసికొనును. ఈ 

విధముగ బాహ్య|క్రియ ఏదియు లేనిచో, ఆ |కియయే కాలమని ఆంగీకరింపబడును. 

వివరణము. గదిలో నున్న వ్య క్తి అంతర్ముఖుడై నను తన బుద్ధియందు సం|క్ర 

మించిన స్వరూపముగల [ప్రాణ |ప్రవాహాది (క్రియలను గుర్తించును. ఈ విధముగ తన బుద్ధి 

యందు నివిష్టములగు [క్రియా క్షణముల నన్నింటిని బుద్ధ్య న్తరముచే సంకలనము చేసికొనును 

అనగా సముదాయ రూపమున |గహించోను. ఈ అంతర క్రియల సహాయముతో ఆతడు 
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బాహ్య క్రియలను పరిచ్చేదింప గలడు. ఈ విధముగ బాహ్య [క్రియ లేవియు లేనపుడు బుద్ధి 

నివిష్టమగు ఇట్టి ఆం తర కియయే కాలముగ ఉపకరించును, ఇట్టి బుద్ధులు అధిక సంఖ్యాకము 

లుగ ఉదయించునపుడు చిరకాలత్యమును, అలు సంఖ్యాక ములుగ ఉదయించునపుడు శీఘ 

కాలత్వమును [గహించును. కావుననే కొందరు యోగులు |పాణచారమును బట్టియు, మరి 

కొందరు |పాణక్షణములను లెక్కి-ంచుట చేతను పదార్థములను తెలిసికొందురు. ఒక గడియకు 

860 పాణ [ప్రసారము లగుననియు, ఒక అహోరా|త్ర రూపదివసమున 21600 [పాణ 

పసారము లగుననియు చెప్పుదురు. 11/61 

అవతారిక లోకములో “భూతా సత్తా” (సత్త ఊ ఉండెడిది) అను [ప్రయోగ 

మున్నది. |కియాతిరి క్రమగు కాలమనునది లేదన్నచో సత్తా రూపమగు [క్రియకు సత్తారూప 

మగు మరియొక క్రియతో సంబంధమున్న ట్లు చెప్పుట ఆయు క్తముగాన ఈ [ప్రయోగము ఎట్టు 

కుదుర.ను అని ఆశంకించి సమాధానము చెప్ప్తుచున్నాడ . 

శో భూతో ఘట ఇతీయంచ సత్తాయౌ ఏవ భూతతా | 

భూతా స తేతి సత్సాయాః సత్తా భూతాభిధియతే ॥ 79 

“భూతః ఘటః'* ఇతి = “ఘటము ఉండెడిది” అనునపుడు గూడ, ఇయండాఈ, భూతతా = 

భూత త్వ్యము, సతాయాః ఏవ = సత్తకు సంబంధించినదే, *భూతా సత్తా” ఇతి = సత్త ఉండె 

డిది అనునపుడు గూడ, సత్తాయాః = సత్రయొక్క, భూతా = పూర్వము ఉన్న, సత్తాజు 

ఉనికి, అభిధీయతే ఇ చెప్పబడుచున్నది. 

తాత్పర్యము--- 'భూతః ఘటః' ఇత్యాది (పయోగముల్లలో గూడ సత్తయొక్క 

భూతత్యమే చెప్పబడుచున్నది. “భూతా సతా' అనునపుడు గూడ పూర్వముండెడి సత్త 

యొక్క సత్త చెప్పబడుచున్నది. 

పవరణము-- “భూత: ఘఓః' ఇత్యాది పయోగములలో భూతత్యము ఘటము 

నకు సంబంధించినది కాదు ఘటము |దవ్యము గాన దానికి కాలముతో [(పత్యక్ష సంబంధము 

కుదరదు సాధ్యస్వభావములగు (సాధింపవలసి యున్న) [క్రియలకు కాలము ఆధారము గాన 

వాటికే కాలముతో [ప్రత్యక్ష సంబంధ ముండును గాని (ద్రవ్యముల కుండదు. “'భూతః' ఆను 

పదమునందు “భూ” ధాతువు “క్త, |పత్యయము ఉన్నవి. భూధాతువు సత్త అను |క్రియను 
బోధించును. “క్షి [ప్రత్యయము ఆ [క్రియ పూర్వముండెడిదని బోధించును. ఈ విధముగ 

'భూతః' అను దానికి “సత్త పూర్వమున ఉండెడిది” అని యర్థము. దీనిని బట్టి సత్తయొక్క- 

భూతత్యమే బోధింపబడుచున్న దని శలినది. ఆ సత్త ఘటమునంగు సమవాయా సంబంధ 

ముతో నున్నది గాన ఘటమునకు సత్త ద్వారా భూతత్యముతో పరంపరా నంబంధ మేర్చడు 

చున్నది. అంతేకాని ఘటమునకు భూతత్యముతో (ప్రత్యక్ష సంబంధము లేదు. ఇల్టి “భూతా 

సత్తా" అనునపుడు గూడ ధాతువాచ్యమగు సత్త వేరు. అది [కియారూపమైనది. “సత్తా' శబ్ద 
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వాచ్యమగు సత్త వేరు; అది (ద్రవ్య తుల్యము. దీనికి కాలముతో పత్యక్ష సంబంధము 

లేదు. ధాతువాచ్యమగు సత్తా ద్యారముననే దీనికి కాలసంబంధము. ఈ విధముగ “భూతాసతా” 

ఇత్యాది [పయోగములు అదుష్టము లని యభిిపాయము. 11791 

అవతారిక... ఇంతవరకును కాలస్యరూపమును గూర్చి విచారించి, ఇక శాస్త్రము 

నకు సంబంధించిన కాలభేదమును గూర్చి [పసంగించుచున్నాడు. 

శ్లో॥ పరతో భిద్యతే సర్వమాత్మాతు న వికల్పతే । 

పర్వతాది స్టితి స్తన్మాత్ పరరూసపేణ భిద్యతే [1 80 

సర్వం = ప్రతి పదార్థమూ,  పరతః = ఇతర పదార్థమును బట్టి, _ భిద్యతే = భేదించును, 

ఆత్మా తు = దాని స్వరూపమైతే, న వికల్పతే = భిన్నము కాదు, తస్మాత్ = ఆ కారణము 

వలన, పర్యతాది స్థితిః = పర్వతాదుల యొక. స్థితి, పరరూపేణ = ఇతర పదార్థములకు 

సంబంధించిన రూపముచేత , భిద్యతే = భేదమును పొందుచున్నది. 

తాత్పర్యము (పతిపదార్థము ఇతర పదార్థములను బట్టి భేదమును పొందు 

చుండును గాని దాని స్యరూపమునందు భేదము ఉండదు. కావున పర్వతాదుల స్థితి కూడ 

పరరూపముచే భేదించును. 

వివరణము--- ఈ కారికయు, దీని తరువాత వచ్చు మరికొన్ని కారికలును, మహా 

భాష్యములో వర్తమాన కాలాదుల విషయమున |వాసిన కొన్ని విషయముల నాధారనుగ 

చేసికొని వాయబడినవి. 

“వర్తమానే లట్' అను పాణిని సూ(తముచే వర్తమాన కాలమును సూచించుచు 

“లట్* వచ్చునని చెప్పబడినది. ఈ [ప్రసంగమున “నిత్య పవృతే చ కాలా విభాగాత్” 

అను ఒక ఆశకేప వా ర్తికములో వార్తిక కారుడు - “పర్యతాః తిష్టన్తి ““నద్యః [పవహస్తి'' 

ఇత్యాది స్థ స్థలములలో పర్వతములు  ఎల్టవేశలను ఉన్నవి గావునను, అక్ష నదులు సర్వదా 

(పవహించుచునే యున్నవి గావునను, ఇచట వర్తమానమును అంగీకరింప "ఏలులేదు గాన ఈ 

సూతముచే లట్ వచ్చుటకు అవకాశము లేదు ; "అందుచే “పర్యతాః తిష్టన్తి' ఇత్యాది స్థ సలము 

లలో “లట్” వచ్చుటకే పత్యేక ముగ ఒక సూ|తమును విధించుకొనవలెను అని చెప్పెను. 

వర్తమానమనగా ఇపుడున్నది. ఈ వర్తమానత్వము భూత భవిష్య త్త్యములకు విరోధి. నిత్య 

మైన పదార్ధములు ఎల్పప్పుడును [పవ ర్రించుచున్నవే (ఉంటూన్నవే) గావున వాటియందు 

భూతత్వ భవిష్య _త్యములు లేకుండుటచే వ ర్రమానత్వమే ఉండుటకు అవకాశము కలదు. ఇట్టి 

పరిస్థితులలో “పర్వతాః తిష్టంతి' “నద్యః (పవహ_్ట్ సి” ఇత్యాది స్ట సలములందు వ ర్రమానత్వము 

లేదను ఆ శంకకు అవకాశము లేదుకదా అని శంకింపరాదు. వీలయన-- కాలముచే ఏ భా” 

లకు ఉపకారము జరుగునో అట్టి భావముల విషయముననే భూతము, భవిష్యత్తు. వర్తమ 

అనెడు కాలమునకు సంబంధించిన విభిన్న వ్యపదేశములు (పవర్తించును. ఈ భు 
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వ్యపదేశములు (పవ ర్రింపవలెనన్నచో ఆ భావములు జన్మవంతములై యుండవలెను. జన్మ 

వంతములగు భావములు సియతావధిని పట్టి జన్మను స్వీక రించుటచే ఈ భూతాది వ్యపదేశ 

ములు ఉపపన్నము లగును. సాధనము లన్నియు సమకూడి యున్న పుడు ఉత్ప త్త్యభిముఖము 

లైన వాటిని భవిష్యత్తులు ; ఉత్పన్నములై న తరువాత ఉన్నంతవరకును వర్తమానములు ; 

కొంతకాల ముండి నశించిపోవునవి భూతములు. ఈ విధముగ వర్తమానము అనెడు వ్యప 

దేశము భూత భ వష్యద వధులకు మధ్యనున్నట్టు స్పష్టము. కావున భూత భవిష్య త్త్యములు 

లేనిచోట వర్తమానత్వము కూడ ఉండుటకు అవకాశము లేదుగాన, భూత భవిష్యత్తులతో 
సంబంధము లేని నిత్య పదార్థముల విషయమున వర్తమానత్వ వ్యపదేశము అయు క్తము, 

కావున సర్వదా సిలిచియుండునవియు, సర్వదా [ప్రవహించునవియు నగు పర్వతముల యెడను 

నదులతోను వ ర్తమానత్వము సంబంధింపదు గాన '“పర్వతాః తిష్థన్తి “నద్యః _పహహస్తి' 
ఇత్యాదులలో లట్టు వచ్చుట'కై. [పత్యేక నియమ మొకటి చెప్పవలసి యుండునని ఈ ఆశేప 

వా ర్తికము యొక్క అభ్మివ యము. 

ఈ ఆకేపమునకు మహాభాష్యమునందు [కింది విధముగ సమాధానము చెప్ప 

బడినది. “స్థాస్మ న్తి పర్వతాః, తిష్టన్తి, అన్జుః (పర్వతములు నిలిచి ఉండగలవు, నిలిచి 

ఉన్నవి, నిలిచి ఉండెను) అనెడు _పయోగములు ఉన్నవి ఇట్టి !పయోగములను బట్టి పర్వ 

తాదులకు భూత భవిష్యత్కాల సంబంధము గూడ ఉన్నట్టు తెలియుచు"్నది. నిత్య స్థితము 

లగు పర్వతాదుల స్థితియందు భేద మేదియు లేకున్నను ఇతర |కియలకు గల భూత భవిష్య 

త్త్యాది సంబంధమును బట్టి ఈ స్థితియందు గూడ భేదము కల్పింపబడుచున్నది. ఈ విధముగ 

“తస్థుః పర్వతాః'' (పర్వతములు నిలిచి ఉండెను) అనగా భూతకాలమునకు సంబంధించి 

రాజుల [క్రియలు ఎపుడు జరుగుచుండెనో అపుడు పర్వతములు నిలిచి యుండెడిఏ అని 

యర్థము. “తిష్థన్తి పర్యతాః'” అసగా (ప్రస్తుతము పరిపాలించుచున్న రాజులు చేయుచున్న 

క్రియలు జరుగుచున్న పుడు పర్వతములు నిలిచి యున్నవి అని యర్థము 'స్థాస్య న్తి పర్వతాః' 

అను దానికి రాబోవు రాజులు ఏ పనులు చేయుచున్నారో ఆ పనులు జరుగనున్న సమయ 

మున పర్వతములు నిలిచి ఉండగలవు అని యగ్గము. ఈ విధముగ పర్వత స్థితియందు 

గరులగు రాశాదుల [కియల భేదమును ఒట్టి భేదమును కల్పించుటచే భూతభవిష్య త్త భేదము 
ుగ వచ్చును. తద్భిన్నమగు వర్తమానత్వమును సూచించుటకై. “వర్తమానే లట్' అను 

తముచే విహితమగు లట్టు వచ్చుటకు బాధకము లేదుగాన ““పర్యతాః తిష్టన్ని” ఇత్యాదు 

లో లట్టు వచ్చుటకై సూూతాంతరమును రడింప బనిలేదు. ఈ విషయమునే ఈ కారిక 

చెప్పుచున్నది. 

ఏ పదార్థమునక్రై నను దాని స్యరూపమునందు భేదమేమియు ఉండదు ; ఉపాధి 
భేదమును బట్టియే భేద మేర్పడుచుండును. కావున పర్వతాది నిత్య పదార్థముల స్థితియందు 
దాని- స్వరూపమును బట్టి భేదమేమియు లేదు. దానియందు ఏవైన భేదము కనబడుచున్నదో 

అది పదార్థాంతరము నకు సంబంధించిన [కియాంతరమును బట్టి ఏర్పడుచున్నది. పూర్వ 

సము'దేశము 465 పదకొండము 

81] 
రాజులు ఏ [కియలు చేయచుండిరో ఆ సమయమునందలి పర్వతిస్థితి వేరు. ఈ కాలమున 

వారు ఏమి చేయుచున్నారో ఆ సమయమునందలి పర్వత స్థితి వేరు, రాబోవు రాజులు ఏ 

పనులు చేయనున్నారో ఆ సమయమునందలి పర్వత స్థితి వేరు అని అభిన్నమగు స్థితియందు 

భేదమును కల్పించి [తికాల విషయక మగు గౌణ [ప్రయోగము చేయవచ్చునని అభి,పాయము. 

1180॥ 

అవతారిక. భూతములు, భవిష్యత్తులును, వర్తమానములును అగు రాజ్యకియ 

లతో సాహచర్యముచే పర్వతాది స్థితియందు భూత భవిష్యద్వ ర్తమానత్వము ఆరో పింపబడు 

చున్నదనియు, వాస్తవమున నిత్య పదార్థముల స్థిత్యాదులందు భేదము లేదనియు వెనుక 

చెప్పబడినది. పర్యతాదుల స్థితియందు గూడ వాస్తవమున భేదమున్నదనియు, కాని భూత 

భవిష్యద్వ ర్రమాన కాలిక స్థితు లన్నియు సజాతీయములగుటచే వాటియందలి భేదమును 

[గ్రహింప శక్యము కాకున్నదనియు, విజాతీయములగు రాజ।|క్రియాదులచే వీటి భేదము [గ్రహింప 

బడు చున్నదనియు మతాంతరమును చెప్పుచున్నాడు. 

శ్లో॥ ప్రసిద్ద భేదా వ్యాపార విరూపానయన (క్రియాః | 

సాహచర్యేణ భిద్య న్తే సరూపావయవ (క్రియాః ॥ | 81 

విరూపావయవ [కియాః = విభిన్న స్వభావములతో గూడిన అవయవ [క్రియలు గల, వ్యాపా 

రాః = వ్యాపారములు, (పసిద్ధభేదాః = (పసిద్ధ మైన కాలభేదము కలవి, సరూపావయవ 

[కియాః = సజాతీయములగు అవయవములు గల వ్యాపారములు, సాహచర్యేణ = ఇతర 

[క్రియా సాహచర్యముచే, భిద్య న్తే = భేదమును పొందుచున్నవి. 

తొత్సార్భు ము___ విజాతీయములగు అవయవ [క్రియలు గల వ్యాపారములు (ప్రసిద్ధ 

కాలభేదము కలవి. సజాతీయమైన అవయవ |క్రియలు గల వ్యాపారములు ఇతర [కియా 

సాహచర్యముచే భిన్న ములుగ కనబడును. 

ఎ వరోణము.... వండుట, (బద్దలుకొట్టుట మొదలగు కొన్ని [కియలు ఉన్నవి. 

వీటికి బియ్యము కడుగుట, గిన్నె పొయ్యిమీద పెట్టుట, మంట బెట్టుట, గొడ్డలి ఎత్తుట పడ 

వేయుట మొదలగు వేరు అవాంతర [కియలు అవయవములుగ నున్నవి. ఈ [కియలలో నున్న 

అవాంతర [కియ లన్నియు విజాతీయము లగుటచే ఇట్టి [క్రియలలో గల భూత భవిషత్తాది 

కాలభేదము స్పష్టముగ తెలియును. స్థితి మొదలగు క్రియలలో గూడ అవాంతర (కియా 

రూపము లగు అవయవము లున్నవి. నిన్నటి స్థితి వేరు, ఇప్పటి స్థితి వేరు, రేపటి స్థితి వేరు 

దీనిలో ఆత్మభరణము (తన్ను తాను నింపుకొని మార్పులేకుండా ఉండుట) మొదలగునవి 

అవాంతర |క్రియలు. ఈ అవాంతర కియలును స్థితి కియయు సజాతీయములగుటచే వీటి 

వీటి భేదమును [గహించుటకు శక్యము కాదు. వీటి భేదమును రాజాదులగు ఇతర పదార్థము 

లకు సంబంధించిన |క్రియలను బట్టి తెలిసికొనవలసి యున్నది. ఈ విధముగ అవాంతర 

[కియల భేదము [గహింప వీలగుట, కాకపోవుట అను భేదమే తప్ప, పచ్యాది (క్రియలందు 

[30] 



నము తనానాజకా సానా యనస్థైలతానతతా ానపనతాననాన్టనునిదుపన్తున తపనలు నతునమ్తల వన కషునన నువు నన నషానిద్యవవాచనుతనతనిటునోచదాపటుతం చందా యాటటా వినవు యడమ 

వాళ్యపదీయము 466 కా ల 
_ [82 

వలే స్థిత్యాది కియలందు గూడ కాలకృత భేద సంబంధమున్న ది. పర్వతాది స్థితికి పరిచ్చే 

దకములు గాన రాజ!కియలు దానికి ఆధారములై, దాని కాలమని వ్యవహరింపబడుచున్నది. 

భాష్యములో చెప్పిన రాజ్యకియ సూర్య సంచారాదులకు గూడ ఉపలక్షణము. సూర్య సంచా 

రాది క్రియ భేదమును బట్టి పర్యతాది స్థీతి భేదము [గహింపబడుచున్నది కదా ? 1811 
ణు 

అవతారిక “వర్తమానే లట్' అను సూత వ్యాఖ్యా |పసంగమునందలి ఆశేప 

వార్తికాన్తర తత్సమాధాన భాషా్యర్థ ములను సం|గహించి రెండు కారికలు వాయుచున్నాడు. 

శ్లో॥ వ్యవధానమిచోపై తి నివృత్త ఇవ దృశ్యతే | 

[క్రియాసమూహో భుజ్యాదిర నరాల [పవృ త్తిఖిః ॥ 82 

క్లో! న చ విచ్చిన్నరూపోఒపి సోఒవిరామాన్నివర్తతే | 

సరై కవ హి [కియా న్యేన సబ్కీ- ర్ల వోపలభ్యతే [1 83 

భుజ్యాదిః = భోజనము చేయుట మొదలగు, కియా సమూహః = కియా సముదాయము, 

అన్తరాల [పవృ త్తిభిః == మధ్యనున్న వ్యాపారముల చేత, వ్యవధానం = వ్యవధానమును, 

ఉ'పెతి + ఇవ = పొందుచున్నట్టు ఉండును, నివృత్తః ఇవ = పూ రియె పోయినదివలె, 

దృశ్యతే = కనబడును, న్ 

సః== ఆ భుజ్యాది [కియా సమూహము, విచ్చిన్నరూపో౬పి = (ఎడగలిగిన) 

విచ్చిన్నమైన రూపము కలదై నను, అవిరామాత్ = (సాగిపోవుట నుండి) ఆవిరామమునుండి, 

న నివర్తతే = నివర్తింపదు, సర్వా = సమస్తమైన, [కియా = క్రియ, అన్యేన = మరియొక 

క్రియతో, సజ్కీ-ర్జా +- ఇవ = కలిసిపోయినది వలె, ఉపలభ్యతే హి = కనబడుచున్నది కదా. 

తాత్ఫ్ళర్మ్యం యు భోజనాది కియా సమూహము, ఆవాంతర వ్యాపారములచే వ్యవ 

ధానమ. పొందినది వలె యగును. నివ రించినటు కనబడును. 
అలానా రా 

అది విచ్చిన్న రూపమైనను అవిరామము నుండి నివ_రింపదు. అన్ని |కియలును 

క్రియాంతరములతో సంకరమును పొందినట్టు (కలిసిపోయినట్లు) కనబడుచుండును కదా ? 

విశేషము... “ఇహ అధీమహే” (ఇచట అధ్యయనము చేయుచున్నాము), 

“ఇపహవసామః** (ఇచట నివసించుచున్నా ము), “ఇహ పుష్యమితం యాజయామః”” (ఇచట 

పుష్యమి|తునిచే యజ్ఞము చేయించుచున్నా ము) ఇత్యాది ప్రయోగములు కలవు. ఇచట పారం 

ఖింప బడిన అధ్యయన - నివాస - యాజన [కియలు అసమా ప్రములుగ నున్నవిగాన వర్తమాన 

కాలమును అంగీకరింప వీలులేదు. అనగా అధ్యయనాది [కియలు చేయ |పారంభించినవాడు 

మధ్య మధ్య భోజన శయనాది |కియ లెన్నియో చేయుచున్నాడు. ఆ సమయములలో వాడు 
అధ్యయనాదులు చేయటలేదు కదా? కావున ఇచట వర్తమానత్వము లేదు. అందుచే ఇట్టి 
స్థలములలో “వర్తమానే లట అను సూూతము పవర్తింపదు గాన ఇచట లట్ వచ్చుటకై 

నముదేశము 467 పదకొండము 
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మరియొక సూతమును చెప్పవలెను అని వా ర్తికకారుడు “పవృ త్తస్యావిరామే శిష్యా భవన 

వ ర్తమానత్యాత్ " అను వా ర్రికముచే ఆశేపణము చేసెను. ఈ ఆ షేపమునకు భాష్యకారులు 

“న్యాయ్యాత్వారమ్భా నపవర్షాత్' “అస్తి చ ము క్రసంశయే విరామః* అని సమాధానము 

చెప్పెను. అనగా-- ఆధ్యయనాది (క్రియలు వేదమును స్వాఢీ నముచేసి కొనుట మొదలగు ఫలముల 

నుద్దేశించి [పారంభింపబడుచున్నవి. ఆ ఫలము లభించువరకును ఆ [క్రియ జరుగుచునేయున్నట్లు 

భావింపవలెను గాన ఇది వర్తమాన కాలమే. అందుచే “వర్తమానే లట్' అను స్తూతముచేతనే 

“అట్టు రావచ్చును. మధ్య మధ్య భోజనశయనాది |క్రియలచే అధ్యయన [క్రియకు అంత 

రాయము కలుగుచున్నది గాన ఇది వర్తమానము కాదను ఆశేపము యుక్తము కాదు. “రామః 

భు జే (రాముడు భోజనము చేయుచున్నాడు) మొదలగు, వ ర్తమానత్వమున విపతిప త్తి 

లేని స్థలములలో గూడ, భోజన |కియ అవిచ్చిన్నముగ జరుగుట లేదు. ఆ భోజనము చేయు 

వాడు మధ్య మధ్య సీళ్ళు (తాగుట, మాటలాడుట, నవ్వుట మొదలగు పనులు చేయుచున్నాడు 

ఈ |కియాంతరములచే వ్యవధానమున్నను 'భుక్షై' ఇత్యాదులలో వర్తమానత్వమును 

అంగీకరించినట్లు అదీమహే, వసామః, యాజయామః ఇత్యాది స్థలములలో గూడ అంగీక 

రింప వచ్చును కదా యని భావము. ఈ విషయమునే పై కారికలు స్పష్టీకరించుచున్నవి. 

ముందు వెనుకలనుండు అవయవముల (అవాంతర క్రియల) సముదాయమే 

భుజ్యాది [కియలు. ఈ [కియా సముదాయము నడుమ నవ్వుట, మాటలాడుట మొదలగు 

కొన్ని విజాతీయ [(కియలు | పవేశించుటతో భోజన క్రియాంతర్గ త పూర్వాపర [క్రియలకు 

వ్యవధానము ఏర్పడినట్టును, ఆ క్రియ అచట ఖండితమై పోయినట్టును కనబడుచున్నది. ఐనను 

ఫల|పా ప్తి వరకును భోజన [కియాంతర్షతావాంతర [క్రియలు అనువ ర్రించుచునే యున్నవి 

గాన, మధ్యవచ్చిన హసన - జల్పనాది [క్రియలను బట్టి ఆ (ప్రధాన [క్రియ అక్కడ పూ ర్తియె 

హోయినదని భావింపరాదు. 

అవాంతరనులగు హసన జలునాది విజాతీయ [కియలచే ఆ భోజన క్రియ 

విచ్చిన్నమైనను, ఆ [క్రియకు విరామము మ్యాతము కలుగదు. భోజనాది [కియనే కాదు అన్ని 

కియలకును _ ఉదాహరణమునకు హసన జల్పనాదిక ములకు గూడ - కండ్లు మూయుట తెర 

చుట, శ్వాస పీల్చుట విడచుట మొదలగు [కియాంతరములచే విచ్చేదము కలుగుచునే 

యుండును. తా వన్మాతముచే ఆ [కియ విరతమైపోయినదనిగాని, దాని వర్తమానత్వమునకు 

భంగము వాటిల్లి నదని గాని చెప్పుటకు వీలులేదు. 1188॥ 

అవతొ రిక ఫలపర్యంత మును (పవర్తించు అవాంతర [కియా సమూహమే 

పథాన క్రియ. ఈ (ప్రధాన [క్రియకు సంబంధించిన అవాంతర (క్రియల నడుమ విజాతీయము 

లును, ఫలాంతర హేతు భూతములును ఆగు ఇతర కియలేమైన వచ్చినను ఆ (పధాన క్రియ 

యొక్క-_ వ ర్తమానత్వమునకు భంగములేదని పె రెండు కారిక లలో పతిపాదింపబడినది. 

అవాంతర |క్రియల మధ్య వచ్చిన ఆ |క్రియాంతరము భిన్న జాతీయయని చెప్ప బనిలేదు, 
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3 | [84 అందుచే దానిచే వ్యవధానము వీర్పడినను (ప్రధాన (క్రియకు వర్తమానత్వమును చెప్పవచ్చును 

అనెడు పక్షాంతరమును చూపుచున్నాడు. 

ళో తద_న్తరాలదృష్టా వా సర్వైవావయవ (కియా | 
సాదృశ్యాత్ సతి భేదేతు తదజ్గక్వేన గృహ్యూతే ॥ 84 

వా = లేక, తద న్తరాల దృష్టా = భుజ్యాది [కియా మధ్యమున చూడబడిన, సరై ఇవ = హసిత 
జల్పితాది క్రయలన్నియు, సాదృశ్యాత్ = భోజనావయవములగు అవాంతర కియలతో 
సాదృశ్యముండుట వలన, అవయవ [కియా = అవయవ |క్రియలుగా (గహింపబడును, భేదే= 
భేదము, సతితు = ఉన్నను, (“తు శబ్దమునకు “అపి” అని అర్థము), తద జ్ఞత్యేన = దానికి 
అంగముగా, గృహ్యతే == (గహింపబడును. 

తాత్భ్రర్భాయు___ భోజనాది కియల మధ్య వచ్చు అన్ని [కియలును సాదృశ్య 
మును బట్టి దాని అవయవములే. భేదము కనబడుచున్నను దానికి అంగములుగ |గహింప 
బడును. 

బివోరణము భోజనాది (ప్రధాన [క్రియలకు ఆచమనాది [కియలు ఉపకారక 
ములు. భోజనాదుల నడుమ వచ్చెడు [కియలు, ఆచమనాదుల వలె భుజి కియకు ఉపకార 
కము లైనచో అవి భుజ్మికియావయవములుగ [గహింపబడును. హసిత _ జల్పితాదులు 
లేకున్నను ఒకప్పుడు భోజన [కియ జరుగుచున్నది. కావున దధ్యుప సేచనాది కియలకును 
ఈ హసిత - జల్పితాది |క్రియలకును భేదమున్నది. ఐనను ఆవి (హసిత జల్పితాదులు) భుజి 
కియాంగములని చెప్పవచ్చును. సంతోషముగానున్న మి[తులు మొదలగు వారు కలిసి భోజ 
నము చేయుచున్న ప్పుడు హసిత - జల్పితాదులు చేయుట స్వాభావికము కదా? ఇదరు మోయ 
గలిగిన బరువును మోయుటకు మూడవవాడు కూడ రావచ్చును. మూడవవాడు రాకపోయినను 
పని జరుగును. కాని వాడు కూడ వచ్చినాడు. వచ్చిన పిమ్మట మొదటి ఇద్దరు ఏ విధముగ 
భారవహనాంగభూతులో మూడవవాడును అరై తదంగ భూతుడగుచున్నాడు. అమే జల్పిత 
హసితాదులు లేకుండ భోజనము చేయవచ్చును. ఐనను ఒక భుజి [క్రియలో హసిత జల్పి 
తాదులు గూడ నున్నచో వాటిని దాని కంగములుగ పరిగణించుటలో [దోషము లేదు. ఈ 
విధముగ (పారంభించిన [క్రియకు ఫలము లభించుటకు పూర్వము |క్రియాంతరములతో వ్యవ 
ధాన మున్నను దాని వర్తమానత్వమునకు విఘాతము లేదు. ॥84॥ 

అవతారిక. ఇపుడు క్షణభంగవాదము ననుసరించి ఏ [కియకును వ రమానత్వమే 
అయుక్తమని ఆషేపించుచున్నాడు. 

లో సదసద్వాపి వస్తు స్యాత్ తృతీయం నాస్తి కించన । 

తేన భూత భవిష్యనౌ ముక్వానమధ్యం న విద్యతే il 85 

వస్తు = వస్తువు, సత్ = సత్తుగాని, అసద్వా +- అపి జ అసత్తుగాని, స్యాత్ = కావచ్చును, 
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85] 
తృతీయం = మూడవ విధమైనది, కిఖ్బున = ఏదియును, నాస్తి = లేదు, తేన = ఆ కారణము 

చేత, భూత భవిష్యనౌ = భూత భవిష్యత్తులను, ముక్త్వా = విడిచి, మధ్యం = మధ్యదై నది 

(వర్రమానమనునది), న విద్యతే = లెదు. 

తాత్సర్యయు వస్తువు సత్తైనను కావలెను అసత్తైనను కావలెను. మూడవ రక 

మెనది ఏదియను లేదు. అందుచే భూత భవిష్యత్తులు తప్ప మధ్యయందు వర్తమానమనునది 

ఏదియు లేదు. 

విశేషాంళభము.__ సాధింపవలసిన పరిస్థితులలో నున్న దానికి [కియ యని పేరు. 

గడచిపోయిన క్షణము సత్తు. అది సిద్ధ స్వభావము కలది అనగా సిద్ధించిపోయినది. కావున 

ఆ క్షణమునకు సంబంధించిన క్రియ భూత | క్రియ. రాబోవు క్షణము ఇంకను సత్తు కాదు. అది 

ఇంకను సిద్ధింపవలసి యున్నదిగాన అసత్తు. దానితో సంబంధింపనున్న [క్రియ భవిష్య 

[త్యాయ. ఈ విధముగ క్షణము సత్తైన కావలెను అసత్రె నను కావలెను. వాటికి సంబంధించిన 

క్రియ సత్తుగాను అసత్తుగాను ఉండును. సత్త్వాస త్త్యములు పరస్పర విరుద్ధములు గాన ఈ 

రెండును ఒక క్షణమునందు ఉండవు. కావున అట్టి క్షణముతో సంబంధించుటచే ఏర్పడిన 

వ ర్రమానత్యము కూడ [కియయందు ఉండదు. ఏ క్రియయెనను ఒక్క. క్షణమును మించి 

ఉండదు అని క్షణికవాదుల సిద్ధాంతము. ఒక క్షణములో ఒక [క్రియ జరిగినదనగా అది 

క్షణాంతరములో నుండదు. అది జరిగిన వెంటనే భూతకాలముతో సంబంధించును. జరుగక 

మునుపు భవిష్యత్తుతో సంబంధించును. కావున వర్తమాన కాలమనునది గాని, వర్తమాన 

కాలముతో సంబంధించిన |కియ యనునదిగాని లేదు. ఈ విషయమే మహాభాష్యమున క్ఞాక 

ద్యయముచే చెప్పబడినది 

“మీమాంసకో మన్యమానో యువామేధావి సంమతః 

కాకం స్మేహానుపృచ్చతి కిం లే పతితలక్షణమ్ 

అనాగతే న పతసి అతికాన్తే చ కాక న 

యది సం|పతి పతసి సర్వోలోకః పతత్యయమ్” 

““హిమవానపి గచ్చతి”, యువకుడును, మేధావియనగు విమర్శకుడు కాకిని (పశ్నించు 

చున్నాడు. “నీ పాతమునకు లక్షణమేమి ? ఓ కాకమా? పాత|క్రియ భావియైనచో నీవు 

ఎగురుట లేదు. అనగా భావియగు పతన [కియ అసత్తుగాన అసత్రైన పాత[కియతో నీకు 

సంబంధము కుదురదు. అందుచే “త్యంపతసి' అనుట అసంబద్ధము. పతనము జరిగిపోయిన 

తరువాత గూడ ఆ పాత[కియ అసత్తుగాన దానితో గూడ నీకు సంబంధము కుదరదు. 

అందుచే 'త్యంపతసి' ఆని అనుటకు వీలులేదు. వర్తమాన [క్రియ అనునదియే లేదు. లేని 

వర్తమాన క్రియతో సంబంధమును కూర్చి “త్యంపతసి' అని [పయోగించినచో “పర్వతః 

పతతి” అని కూడ [పయోగించవచ్చును కదా? *“హిమవాన్ గచ్చతి అని [పయోగించ 

వచ్చును కదా? కావున “పతన |కియ ఉన్నది” అనుట అయు క్తమని యర్థము. ఈ 

విధముగ క్షణికవాదులు వర్తమాన కాలము లేదని చెప్పుదురు. 851 



DTT ర వరలు TS క. 

క కీయము 470 ae 

అవతారిక |కియ సాధ్యమానావస్థలో నుండుటయే దాని సత్త్వము, అదియే 

దాని వరమానత్యము. అనగా (ఆయి సాధింపజడుచున్న పరిస్థితిలో నున్నపుడు దానిని 

జో 

శ్లో! నిర్వ శ తిరూప మేకస్య భేదాభావాన్న కల్పతే । 

సదసద్వాపి తేనై కం [క్రమరూపం కథం భవేత్ ॥ 84 

ఏకన్య = ఓర్ పదార్థమునకు, భేదాభావాత్ = భేదము లేకపొవుట వలన, నిర్వ త్తి రూపం జ 

షు త్తిరూపము, న కల్పతే =కుదురదు, ఏకం = ఒక వస్తువు, సత్ = సత్తుగానై నను, 

అసద్యాపి = అసత్తుగానై నను, (ఉండవలెను), తేన = ఆ కారణముచేత, |క్రమరూపం = 
Be 

కమరూపమైనదై, కథం = ఎట్టు, భవేత్ = అగును ? 

తాళ్ళర్శ్భంయు__ ఒక వస్తువులో భేదము ఉండదుగాన దానికి నిష్ప _తిరూపము 

కుదరదు. అందుచే సత్తైనను, అసత్తె నను [కమరూపమగు ఒక పదార్థము ఎట్టుండును ? 

పిశేషాంళయు_ పదార్థమునకు ఆది, మధ్యము, అంతము మొదలగు విభాగములు 
లెవు, కావున దానికి [కియాలక్షణమగు [కమరూపత్వము ఉండదు. (“నిర్బు తిరూపం” అనగా 

క్రమాత్మకమగు కీయదే నిష్పన్నమగుట అని యర్థము). ఎలయనగా ఒక వస్తువు సత్తైన 
కావలెను లెదా ఆసత్తు అయినను కావలెను. అది సత్తు అయినచో దానికి మరల నిష్పాద్య 
మానత్యము (తయారుచేయబడు చుండుట) అనునది ఉండదు. అసత్తె నచో అపుడది [కమా 
త్యకమగు (క్రియతో సంబంధింప జాలదు గాన అపుడు గూడ దానికి నిష్పాద్యమానత్యము 
కుదురదు. మూడవరకమగు (సదసదు భయరూపమగు) పదార్థ మనునది లేదు. ఈ విధముగ 
తయారుచేయబడుచు ఉండుట అనునది వేరుగాన ఆది వరమాన మెటగును , కావున [కియ 
we | జ ఖై న జ రీ న్ ల నాధ్యమానా వస్థలో నుండుట వ ర్రమానత్వము అను పక్షము కూడ కుదురదు. 10861 

అవతారిక పౌర్వా పర్యమును పొందిన (ముందు వెనుకలుగ నున్న) అనేక 
షణములకు కియయని పేరు. అట్టి క్రియకు ఫలోత్ప త్రిక పూర్వము వర్తమానమని పేరు 
అని చెప్పెదము, అని ఆశంకించుకొని క్షణికవాది ఖండించుచున్నాడు. - 

లో బహూనాం చానవస్థానాదేక మేవోపలభ్య తే | 

యథోపలబ్ది స్మరణం తత్ర చావ్యుపపద్యతే i 87? 

లనవపానాత్ = ఒక్కా కాలమున స్థితి లేకపోవుటవలన, బహూనాం = అనేకావయవములలో క మేవ = ఒక్కటి మాత్రమే, ఉపలభ్యతే = పొందబడు చున్నది (తెలియబడు చున్నది) యథోపలబ్ధి = క్షానమును అనుసరించి కలిగెడు, స్మరణం చ = స్మృతి కూడా, తత్ర = ఆ ఒక్క అవయవమునందే, ఉపపద్యతే = య కమగును, 

నముదేశము 471 పదకొండము 
(on) 

88 | 
తాత్ఫ్ళర్యో యు ఒక్క కాలమునందు స్థితిలేని అనేకమైన అవయవములలో ఒక్క 

దాని జానము మా్యతమే కలుగును. స్మృతి అనుభవమును అనుసరించియె యుండును గాన 
ఖ్ 

అది గూడ ఒక్క ఆవయవమును గూర్చియే కలుగును. 

౨కేవొంళము.- | కమముగ పు బైడు అవయవము లన్నియు వేరువేరు కాలము 
టు 

లలో నుండును గాని ఒక్క- కాలములో ఉండవు. ఒక్క మారు, సన్నిహితమగు ఒక. 

క్షణము యొక్క. జ్ఞానము మాత్రమే కలుగునుగాని ఇతర క్షణముల జ్ఞానము కలుగదు. ఆ 

ఒక్క క్షణమున |క్రమము లేదు. కావున [కమికములగు అనేక కణములు వర్తమానకాలము 

అని చెప్పుట తగదు. ఒక్క- కాలమున ఒక్క తణముయొక్క. జ్ఞానము మా,తమే కలిగినను, 

క్రమికములగు అనేక లక్షణములను ఒక్క మారుగ స్మరింపవచ్చును గదా ; దానిని పట్టి 

వర్తమాన వ్యవహారమును సమర్థించవచ్చును అనుటకు కూడ వీలులేదు. అనుభవ మెట్టు 

కలుగునో స్మరణము కూడ అక్ర కలుగును. అనుభవమునందు [కమభాన మేదియు లేనపుడు 

స్మరణమునందు మాాతము అది ఎట్లు ఉండును ? కావున సమా,శిత పౌర్యాపర్యములగు 

' క్షణములే |కియ యనియు దానికి ఫలోత్స త్తికి పూర్వము వర్తమాన సంజ్ఞ యనియు చెప్పిన 

మతము గూడ యుక్తము కాదు. 
118/1 

అవతారిక. అనేక కణములు ఒక క్రయ అనుట గూడ అయు కమే యని 

చెప్పుచున్నాడు. 

శో సదస్మదూపమేకం స్యాత్ సర్వనై కకత్వ కల్పనే | 

/. నిర తిరూపం నిర్వ తేః సామాన్యమథవా భవేత్ ॥ 88 

సర్వస్య == అన్ని ంటికిని, ఏకత్వ (పకల్పనే = ఏక త్యమును అంగీకరించినచో, ఏకం = 

ఒకటి, సదస్మదూపం = సదసదుభయ రూపమై, స్యాత్ = అగును, అథవా జు లేక 

నిర్భృ తేః = సా ధ్యస్వభావమగు కియ యొక్క, నిర్భృ త్రిరూపం = నిష్పత్తి రూపమగు, 

సామాన్యం = సామాన్యము (జాతి), భవేత్ = అగును. 

తాత్సర్యుము_ అన్ని క్షణములును కలిసి ఒక క్రియ యగును అని అంగీక 

రీంచినచో ఒకటి సదసదుభయరూపమని యంగీకరించి నట్టగును. లేదా [కియ యొక్క 

నిష్ప త్తిరూపమగు ఒక సామాన్యమును అంగీకరించి నట్టగును. 

విశేషాంళము--- అతీతములును అనాగత ములును ఆగు సదుస|దూపములై న 

క్షణము లన్నియు కలిసి ఒక [కియ యగును అని అంగీకరించినచో ఒక్క-దానియందు 

పరస్పర విరుద్దములగు సత్తులును ఆసత్తులును కలిసినట్టు అంగీకరిం చినట్లు అగును. ఇది 

ఆయు కము. లేదా భిన్నములగు అనేక పదార్థ ములకు ఏకత్వము కుదురదు గాన ఆ భిన్న 

పదారచు లన్నింటితోడను అన్వయించు స్యభావము నొకదానిని అంగీకరించెదము అని 

చెప్పుట గూడ యుక్తము కాదు. ఆ పక్షమున సాధింపబడుచున్న |క్రియకు గల నిష్పత్తి 
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వాక్యపదీయము 472 కొల 

[89 
యోగ్యత్వమనునది అన్ని క్షణములకును సంబంధించిన సామాన్యము అని చెప్పవలసి 
యుండును. అపుడు క్షణము లన్నింటికిని (పత్యేకముగ ఏక క్రియాత్మకత్యము చెప్పినట్టగును 
అపుడు ఒక క్షణమున కొక [కియ చొప్పున అనేక కియలను అంగీకరించుటచే ఒక్కా క్రయ 

సిద్ధింపదు. కావున |క్రియలకు వ _ర్రమానత్యము కుదురదు అని క్షణికవాది యభిపాయము.॥88॥ 

అభతారిక దీనికి సమాధానము చెప్పుచున్నాడు. 

శో కార్యోత్సతా సమర్గం వా స్వేనధర్మేణ తత్ తథా । 

ఆత్మత _శ్త్వేన గృహే్యత సా చాస్మిన్ వర్తమానతా i 89 

వా = లేక (రాబోవు కారికలో మరియొక పక్షమును చెప్పనున్నాడు. అందుచే ఇచట “వా” 
అని (పయోగించినాడు), కారోత్సతౌ = కార్యోత్చ త్తియందు, సమర్థం = సమర్థమైన, 
తత్ = ఆ క్షణ సముదాయరూపము, స్వేన = తన సంబంధమైన, ధర్మేణ = [కమాత్మక 
మగు ధర్మముతో కూడినదై, తథా= ఆ విధముగా, ఆత్మతత్తేన = తనయొక్క. విద్య 
మానతా రూపమగు (ఉనికి యనెడు) తత్త్వముతో, గృహ్యేత = |గహింపబడును, సాచ = 
అదియే, అస్మిన్ = క్షణ సముదాయమునందు ఉన్న, వర్తమానతా = వర్తమానత్వము. 

తాత) ర్భంయు.._ కార్యోతాదనమునందు సమర్థమగు ఆ క్షణ సమూహము తన 

ధర్మముతో కూడినదై ఆ విధముగ విద్యమానతారూపమగు ఆత్మత త్త్వముతో [గ్రహింప 
బడును. క్షణ సమూహమునందున్న వర్తమానత్వ మనగా అదియే. 

విశేషాంళమ.___ నియతమగు [కమముతో ఒక్క ఫలము నుద్దేశించి [పవర్తించు 
తణములకు [కియయని పేరు. ఫలము ఒక్కాటిగాన [కియకు గూడ ఏకత్వము కల్పింప 
బడినది. ఈ విధముగ ఫలభేదమును బట్టి కియాభేద మేర్పడుచుండును. క్షణ సముదాయము 
నందలి కొన్ని కణములు సత్తువె నను మరికొన్ని ఆసత్తువెనను వర్తమానత్వమును అంగీక 
రింప వచ్చును. వర్తమాన మనగా సత్ అని యర్థము కాదు, [పారంభమై పూర్తి కాకుండుట 
అని దాని లక్షణము. [పారంభించినది మొదలు ఫలము పుట్టు వరకును ఎన్ని క్షణముల 
సముదాయము (ప్రవర్హించునో ఆ సముదాయమున కంతకును వ ర్రమానమని పేరు. ఈ క్షణ 
సముదాయము [కమరూపమున నుండి ఫలమువరకును వ్యాపించును. అపుడు ఈ క్షణ 
సముదాయమున్నది అను జ్ఞానము కలుగునుగాన ఈ విద్యమానతా జ్ఞానమునకే వర్తమానత 
యని “పేరు. ఈ క్షణసముదాయము సదస|దూపమైనను ఫలోత్స శ్రి త్రివరకును ఒకదానితో 
నొకటి (క్రమబద్ధముగ నున్న క్షణములన్నియు వాటి వాటి సమయములందు సన్నిపాతములే 
కావున వర్తమానత్వమును పొందుచున్నవి. ఈ విషయమే భాష్యమునందు స్పష్టీకరింపబడినది. 

ర్రయాప్రవృతొ యో హేతుః తదర్థం యద్విచేష్టితమ్ 

ద పేక్య [ప్రయుక్లోత గచ్చతీత్య 'విచారయన్”. (మహాభాష్యము) 
దేవదత్తుడు గమనరూప్మక్రియయందు (పవర్తించుచున్నాడన్నచో అందులకు హేతువు అనగా 
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91] 
[ప్రయోజనము దేశాంతర పాపి, దానికొరకై ఆతడు చేయు గమనరూప చేష్ట (పత్యక్షముగ 

కనబడుచున్నది. కావున దాని సత్యమును గూర్చిన విపతిపత్తి లేదు. అందుచే 'గచ్చతి' 
అని వర్తమానార్థమున నిస్సంశయముగ |పయోగింపవచ్చును. అనగా అనేక క్షణసముదా 

యాత్మకమగు [కియా (ప్రబంధము నంతను మనస్సులో ఏకీకరించి “గచ్చతి” అని [పయో 
గింప వచ్చును అని దీని భావము. 189 

అవతారిక... పకాంతరమును చెప్పుచున్నాడు. 

ళో [కియా ప్రబన్గరూసం యదధ్యాత్మం వినిగృహ్యతే | 

సజ్కా న బిమ్బ మేక్కత తా మాహుర్య_ర్రమానతామ్ ॥ 90 

ఏక|త = ఒక్క- జ్ఞానమునందు, స|జ్కా_ నబిమృం = సంక్రమించిన ఆకారము గల, కియా 

(పబన్ధ రూపం = [కియా కలాపముల రూపము, అధ్యాత్మం = బుద్ధియందు, వినిగ్సుహ్యతే 

ఇతియత్ = [గహింపబడుచున్నది అను మాట ఏది కలదో, తాం =దానిని, వ ర్రమానతాండా 

వ ర్తమానత్వమునుగా, ఆహుః = చెప్పుదురు. 

తాత్సర్పము.__. ఒక్కచో సం|క్రమించిన స్వరూపము గల [కియా కలాపము 

నంతను బుద్ధిలో |గహించుటయే దానికి గల వర్తమానత్వమని కొందరు చెప్పుదురు. 

బిశేషాంళము_.. ఒక ఫలము నుద్దేశించి (ప్రవర్తించిన క్షణసముదాయమంతయు 

ఒక్కటే అని వెనుక చెప్పబడినది. ఇపుడు - ఆ క్షణముల నన్నింటిని బుద్ధిచె ఒక్క సము 

దాయముగ సంకలనము చేయుటచే వాటికి ఏకత్వమని మతాంతరము చెప్పబడుచున్నది. 
విభిన్నావయవములు గల [కియా కలాపమునంతను బుద్ధిలో ఒక్క. సముదాయముగ ఆకళించు 
కొని అది యంతయు ఒక్క టేయనియు, అది వర్తమానమనియు వ్యవహరింతురు. క్రమముగ 
అనుభవగోచరమైన వాటిని గూడ ఒక్కమారుగ మనస్సులో ఆకశించుకొనవచ్చుననుట 
సర్వానుభవ సిద్ధము. అట్టు కానిచో నూరు, వెయ్యి మొదలగు వాటి మానసిక జ్ఞానమే కలుగు 
టకు అవకాశముండదు. ఈ విధముగ బుద్ధి గోచరమగు సముదాయమునకు బహీరూపత్వ 

మును కల్పించి దానిని బోహ్యమగు ఒక వర్తమాన |క్రియనుగ వ్యవహరించుచుందుము. ఈ 
విధముగ వర్తమానము సిద్ధించినది. వర్తమానము ,సిద్ధించిననే భూత భవిష్యత్తులు గూడ 
సిద్ధించును. ఇట్టు (కియా కాల్వతయ సంబద్ధమను విషయము నిర్వివాదము. 190 

అవతారిక. |క్రియాతి ప త్తియందు, భూత భవిష్యదర్థము లందు, ల్బజ్ విధింప 

బడినది. ఈ భూత భవిష్య త్త్వముల అనుపప తిని ఆశంకించుచున్నాడు. 

క్రియాతిప త్తిరత్య నం (క్రియానుత్పత్తి లక్షణా | 

న చ భూతమనుతన్నం న భవిష్య తథా విధమ్ ॥ 91 

డ్రయాతిప త్తి; = |కియాతిప త్తి (క్రియ జరుగకుండుట) యనునది, ఆత్యన్తం = మిక్కిలి, 



wei Ps 
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[కియానుత్పత్తి లక్షణా = క్రియ ఉత్పన్నము కాకుండుట అను లక్షణము కలది, ఆనుత్స 

న్నం= ఉత్పన్నము కానిది, భూతం = భూతము, నకాకాదు, భవిష్యచ్చ = భవిష్యత్తు 

గూడ, తథా విధం = ఆ విధమైనది, న = కాదు. 

తాత్ఫృర్యం ము [కియాతిప త్తి యనగా ఏ మా[తమును [కియ ఉత్పన్నము 

కాకుండుటయని యర్థము. ఉత్పన్న మె కానిది భూతము కాజాలదు. ఆ విధమైనది భవిష్యత్తు 

కూడ కాదు. 

బిశేషాంళయు_ “లిజ్ నిమి త్తే లృజ్ [కియాతిపత్తా” అను సూ తముచేతను, 

“భూతే చి అను సూ/తముచేతను లృజ్ విధింపబడినది. |క్రియాతిప త్తి యున్న పుడు, లిజ్కు 

నిమి త్రమగు హేతు హేతుమద్భావాదికమునందు, భవిష్యదర్థమున “లృజ్' వచ్చునని మొదటి 

సూ|త్రమున కర్ణము. పై పరిస్థితులందే భూతార్థమున లృజ్ వచ్చునని రెండవ సూ(తమున 

కరము. ఏదియో ఒక ఏ లోపమువలన పని జరుగక పోవుట |క్రియాతి పత్తి. “యది కమలక 

మాహ్వాస్యత్ న శకటం పర్యా భవిష్యత్” “'అభోక్ష్యత భవాన్ ఘృతేన యది మత్సమీప 

మాగమిష్యత్'' ఇత్యాదిక ములు ఉదాహరణము. 'కమలకుని పిలిచినటై తే బండి బోల్తా కొట్టు 

కుండేది' ; 'నీవు నా వద్దకు వచ్చినటై తే నేతితో భోజనము చేసెడి వాడవు' అని యర్థము. 

ఈ ఉదాహరణములు భవిష్యత్కా-ల విషయకములు. భవిష్యత్తు అగు బోల్తా కొట్టకుండుట 

(అపర్యాభవము) నకు కమల కాహ్వానము హేతువు అది హేతుమత్తు. ఈ విధముగ హేతు 

హేతుమత్తులగు భవిష్యత్కాల విషయకములై న ఆహ్వాన - అపర్యా భవనములు రెండును 

జరుగలేదని ఈ వాక్యమువలన తెలియుచున్నది. ఇట్టి స్థలములలో లృజ్ వచ్చును. “దృష్టో 

మయా భవత్పుత్రో౭న్నార్థీ చంక్రమ్యమాణః, అపరశ్చ ద్విజో (బాహ్మణార్జి, యది సలేన 

దృష్టో౭ భవిష్యత్ తదా ఆభోక్ష్యుత ; నతు భు క్షవాన్ ; అన్యేన పథా సగతఃి” ఇత్యాది = 

వాక్యములు రెండవ సూత్రమునకు ఊదాహరణములు. “అన్నముకొరకై అలమటలాడుచున్న 

సీ కుమారుని చూచితిని, (అన్నము పెట్టుటకై ) (బాహ్మణుని కొరకు అన్వెషించుచున్న 

మరియొక ద్విజుని చూచితిని. ఆ ద్విజు డాతనిని చూచియన్నచో ఆతడు భుజించి యుండెడి 

వాడు, భుజించ లేదు. ఆతడు మరొక మార్గమున పోయినాడు” అని దీని కర్థను. ఇచట 

హేతువు దర్శనము. హేతుమత్తు భోజనము. ఈ హేతు హేతుమత్తులు రెండును జరుగలేదని 

[పత్యక్షముగ చూచినవాడు చెప్పుచున్నాడు గాన ఇది భూతకాల విషయకమగు లృజ్ 

పయోగము. పూర్వ సూ(తోదాహరణమున హేతు హెతుమత్తులగు కమలకాహ్వాన శకటా 

పర్యాభవనముల నెరింగిన ఒక వక్త ఈ రెండును జరగలేదని (వాటి అతిపత్తిని)ి ప్రమా 

ఇణాంతరముచే తెలిసికొని పల్కిన వాక్యమది. అందుచే అది (లృజ్) భవిష్యద్విషయకము, 

ఇట్టి ల్భజ్ యొక్క ఉదాహరణ స్థలములలో భూతత్వ భవిష్య త్త్యములు అనుపపన్నములని 

ఈ కారిక ఆక్నేపించుచున్న ది. . 

పె సూతములచే _[కియాతిపతత్తి యందు లృజ్ విధింపబడినది. |క్రియాతిప త్తి 
మాం 

యనగా [కియ అత్యంతము పుట్టకుండుట. అట్ట పరిస్థితిలో భూతత్వముగాని భవిష్య త్ర్యము 
బలం యారాలరట్సప్య్చు వ ఘాత ర్ల ల ల క లాలన అనం కంక డా మాంటాటారతాటానాచినియసదాల! క 
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గాని ఎట్టు పాసగును ? ఉత్పన్న మగు ఒక పదార్థము యొక్క సత్త తొలగిపోయినచో 

దానికి భూతమని పేరు. సమర్థములగు సాధనములు సన్నిహితములై నపుడు కార్యోత్పత్తికి 

ఎపుడు అవకాశమున్నట్టు తోచునో అపుడు భవిష్యత్తు అని పేరు. పుట్టుటకే అవకాశము లేని 

దానికి భూతత్వముగాని భవిష్య త్త్యముగాని ఎట్టు లభించును అని ఆకేపణమునందలి అభి 

పాయము. 19011 

పవకొండము 

అవతారిక. లృజ్ స్థలములలోని భూతభవిష్యద్వ్యవహారమును సమర్థించు 

చున్నాడు. 

లో (వాగ్విరుద్ద [క్రియోత్సాదా న్నిర్వృ తే వా విరోధిని ! 
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విరుద్ధ కియోత్సాదాత్ = విరుద్ధమగు కీయ ఉత్ప్సన్నమగుట కంటె, ప్రాక్ = పూర్వము 

నందుగాని, వా= లేక, విరోధిని = విరోధియగు, వ్యాపారే = వ్యాపారము, నిర్వృత్తే = 
జరిగిపోయిన తరువాతగాని, అవధి భేదేన = అవధి భేదముచేత, త్మత = ఆ లృజ్ స్థలము 
నందు, విషయః = విషయము, భిద్యతే = భిన్నముగ కనబడుచున్నది. 

తాత్సర కము విరుద్ధ క్రియ ఉత్పన్న మగుటకు పూర్వముగాని, విరోధియగు 

వ్యాపారము జరిగిపోయిన పిమ్మటగాని అవధి భేదమును బట్టి ల్ఫజ్ స్థలములందు విషయము 

వేరుగా కనబడును, 

వివరణము 'యది కమలక మాహ్వాస్యత్ న శకటం పర్యాభవిష్యత్ ' అను 

ఉదాహరణమున.. సమర్థసాధన భూతుడగు కమలకుని పిలుచుట బండి తల, కిందు కాకుండు 

టకు నిమిత్తము. భవిష్యత్తగు (జరిగవలసియన్న) ఆ కమలకాహ్వానము జరుగలేదని 
చెప్పుచు వక్త పై వాక్యమును |పయోగించెను. కమలకుడు |గామాంత రమునకు పోయి 

యుండుటచే వానిని ఆహ్వానించుట జరుగలేదు. కావున వాని [గామాంతరగమనము అహ్వానము 

నకు విరోధి. బండి తల(కిందు కాకుండవలెనన్నచో ఎక్కువ బరువు దానిపై వేయకుండ 

వలెను. కావున గురుతరభారారోపము అపర్యాభవ విరోధి. విరోధి [కియలగు ఈ [గామాన్తర 

గమన _ గురుతరభారారోప [క్రియలు జరుగక పూర్వము ముందుగ కమలకాహ్వానము, దాని 
పిమ్మట అపర్యాభవనము జరుగుటకు అవకాశముండెడిది. అపుడు అపర్యాభవనమునకు 

భవిష్య త్త్వముండును, ఈ విధముగ ఆహ్వాన - అపర్యాభవనములకు ఆవశ్యకములగు కాల 

ములు భిన్నములు గాన దానిని బట్టి కియాతీప త్తికి (ఇచట అపర్యాభవనమునకు) విభ క్రమగు 

భవిష్యత్తుతో సంబంధ మేర్నడుచున్న ది. అనగా. కమలకాహ్మానము లేక పోవుటచే [కియా 

రూపమగు శకట పర్యాభవనము జరుగును. వాడు [గ్రామాంతరమునకు ఫోవుటచే వాని నాహ్వా 

నించుట జరుగబోదు. భవిష్యతు అగు (జరుగవలసి యున్న) కమల కాహ్వానము అసంభావ్య 

మగుటచే ఏర్పడిన  కియాతిపత్తికి (అపర్యాభవనాభావమునకు) గూడ భవిష్య తము లభిం 

చును. సమర్థ సాధనాహ్వానము భవిష్యత్తు ( జరుగగలద్యు అన్నచో అపుడు అపర్యాభవన 
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క్రియ గూడ భవిష్యత్తు అగును (జరుగగలదు). [క్రియ భవిష్యత్తు ఐనపుడు దాని అభావము 

గూడ భవిష్యత్తు అగుటలో అభ్యంతర ముండదు. ఇట్లే 'భూతే చి అను సూ|తమునకు ఉదా 

హరణమగు “యదిసతేన దృష్టో భవిష్యత్ తదా అభోక్ష్యత, న తు భు క్రవాన్” అనుచోట 

గూడ భోజన (ప్రతిద్వంద్వి (విరోధి) యగు అభోజనరూప వ్యాపారము గడచిపోయినది గాన, 

అవధి భేదమును బట్టి [క్రియాతిపత్తి కూడ అతీతవిషయముగ కనబడుటచే భూతమని వ్యవ 

హారము యుక్తమే. 

అవతారిక. కాల [పసంగముచే స్నూతాంతర నిర్దిష్ట కాలముకంటె భిన్నమగు 

కాలమున |పత్యయములను విధించిన “ధాతు సమృస్టే పత్యయాః'” అను సూత్రమును 

విచారించుచున్నాడు. 

శో వ్యభిచానే నిమి తస్య సాధుత్వం న (పకల్చ తే | 

భావ్యా సేదితి సూశ్రేణ తత్ కాలేఒన్యత శిష్యతే [1 93 

నిమి త్తస్య ఇ నిమి త్రమగు కాలమునకు, వ్యభిచారే = (విహిత మైన వానికంటె ఇతరమైన 

కాలమందు) వ్యభిచారము కలిగినపుడు,  “భావ్యాసీత్” ఇతి = “భావి ఆసీత్ ” ఇత్యాదులకు, 

సాధుత్యం కా సాధుత్వము, న పకల్పతేకాకుదురదు, తత్ = ఆ కారణము వలన, సూతేణ 

= “ధాతు సమృన్టే [పత్యయాః” అను సూ[తముచే. అన్యత = మరియొక, కాలే = కాలము 

నందు, శిష్యతే = [ప్రత్యయము విధింపబడుచున్నది. 

తాత్సర్యము-- నిమి త్రమగు కాలమునకు వ్యభిచారము వచ్చినపుడు “భావి, 

(కృత్వమ్) ఆసీత్ *”” మొదలగు 1పయోగములు సాధువులు కాజాలవు. కావున “ధాతు 

సమృనే పత్యయాః” అను సూతముచే మరియొక కాలమునందు గూడ |పత్యయము విధింప 

బడుచున్నది. [ఈ [కింది [ప్రయోగములలో రెండేసి [క్రియలు ఒకటి |పధాన [క్రియ రెండవది 

సహాయ [కియయు గలవు. ఒకటి ఒక కాలమును రెండవది వేరొక కాలమును చూపుచున్నది. | 

విశేషము = “అగ్ని ప్షోమయాజ్యస్య పుతో జనితా' (ఇతనికి అగ్నిష్టోమ 

యాగము చేసెడు పుతుడు కలుగగలడు), “కృతః కటః శ్వోభవితా' (రేపు చాప చేయ 

బడినదై యుండగ లదు), “భావికృత్యం ఆసీత్” (కావలసియున్న పని జరిగెను), “వసన్ 

దదర్శ'' (నివసించుచు చూచెను) ఇత్యాది ప్రయోగములు కలవు. “అగ్నిష్టోమ యాజీ' అను 

పదము ““అగ్నిష్టోమేన ఇష్టవాన్'' (అగ్నిష్టోమ మనెడు యాగము చేసినవాడు) అను 

నర్ధమున “కరణేయజః” అను స్తూతముచే భూతార్థకమగు జీని (ప్రత్యయము చేర్చుటచే 

ఏర్పడినది. ఈ భూతార్థక (ప్రత్యయాంత పదము “జనితా' అనెడు భవిష్యదర్థక (కియా 

పదముతో అన్వయించుచున్న ది. ఇట్టే రెండవ ఉదాహరణమున భూతార్థక “క |పత్యయాం 

శమగు “భూతః” అనునది “భవితా అను భవిష్యదర్థకముతో అన్వయించుచున్నది. మూడవ 

ఉదాహరణమున భవిష్యదర్థక మగు 'ఖావి” అనునది “ఆసీత్” అను భూతార్థక పదముతో 

అన్వయించుచున్నది. వర్తమానార్థక మగు “వసన్* అనునది “దదర్శ' అనెడు భూతార్థక 

i 
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పదముతో అన్వయించుచున్నది. ఈ విధముగ ఆయా స్యూతములచే భూతాద్యర్థములందు 

విహితములగు '“ణిని" [పత్యయాదులను చేర్చుటచే సిద్ధించిన “అగ్ని షో మయాజీ' ఇత్యాది 

పదములు తమ కాలముకంచె భిన్నమగు కాలముతో సంబంధించినచో అవి సాధువులు 

కాజాలవు గాన, వాటికి సాధుత్వమును కల్పించుటకై “ధాతు సంబంధే పత్యయాః' (8-4-1) 

అను సూ|తము చెప్పబడినది. “ధాత్వర్థముతో సంబంధము ఏర్పడినపుడు, ఆయా (ప్రత్యయ 

ములు ఏయే అర్థ ములందు విదింపబడినవో తద్భిన్నార్థములందు గూడ వచ్చును" అని దాని 

యర్థము. దీనినిబట్టి “అగ్నిష్టో మయాజీ' ఇత్యాది పదములకు, అవి ఏ ధాతువులతో సంబం 

దించునో ఆ ధాతువుల కాలమును బట్టి కాలమును మార్చుకొని అర్థము చెప్పవలెను. పై ఉదా 

హరణమున “అగ్నిష్టోమయాజీ” అను పదము 'జనితా' అను భవిష్యదర్థక దాతువుతో 

సంబంధించుచున్నది గాన దానికి “అగ్నిష్టోమ యాగము చేయగలి (అగ్నిష్టో మేన యక్ష 

మాణః) అను నర్థము చెప్పవలెను. అనగా ఇచట శని (ప్రత్యయము భూతార్గమునందు కాక 

భవిష్యదర్ణమున వచ్చినదని యర్థము. 

“ధాతు సమృనే [పత్యయస్య  యథాకాల విధానాత్ సిద్ధమ్' అను వార్తికము 

ఉదాహృత సూ తమును పత్యాఖ్యానము చేసినది. పదములకే శాస్త్రీయ సంస్కారము అను 

పక్షమున ఆయా సూూతములచే ఆయా కాలాద్యర్థ ములందు విహితములగు [ప్రత్యయములను 

బటియే ఆయా పదములు (అగ్నిష్టోమ యాజీ ఇత్యాది పదములు) సిదించుచున్నవి గాన ఈ 
యు లు (న) 

సూత మనావశ్యకమని ఈ వా ర్తికము అభి, పాయము. 190591 

అవతారిక ఈ సూ[తమును [పత్యాఖ్యానము చేసినచో పె ఉదాహరణములలో 

అర్థ మెట్టు కుదురునని యాశంకించి సమాధానము చెప్పుచున్నాడు. 

శో స్వకాల ఏవ సాధుశ్వేత్ కాలభేదే గతిః కథమ్ । 

వాక్యార్థా దతదర్థేష విశిష్టత్వం న సిధ్యతి ॥ 94 

స్వకాల ఏవ = ఆ [ప్రత్యయము ఏ కాలమునందు విధింపబడినదో ఆ కాలమునందు మా[తమే 

సాధుః + చేత = సాధువైనచో, కాలభేదే = భిన్నకాలమగు పదముతో సంబంధ మేర్చడి 

నపుడు, గతి = మార్గము, కా= ఏది ? అతదర్థమ = పదములు వాక్యార్థమునకు యోగ్యుము 

కాని అర్థములు కలవగు చున్నపుడు, వాక్యార్థాత్ = వాక్యర్థము వలన, విశిష్టత్వం = విశిష్ట 

త్వము, (అనగా వాక్యార్థ మును విశేషించుట ), న సిధ్యతి = సిద్దింపదు. 

తాత్పర్యము. (ఆశంక) ఒక [ప్రత్యయము ఏ కాలమునందు విధింపబడినదో ఆ 

కాలమునందు మా[తమే సాధువై నచో, కాలభేదమును బోధించు పదముతో సంబంధ మేర్చడి 

నపుడు సమన్వయము ఎట్టు కుదురును? (సమాధానము) పదములు వాక్యార్థమునకు 
యోగ్యముకాని అర్థములు కలిగినపుడు వాటికి వాక్యార్థము వలన విశిష్టత్వము సిద్ధింపదు. 

వివరణము ఈ కారికలోని పూర్వార్థము |పశ్న రూపము, ఉత్తరార్థము తత్స 
ల అత  ® 



వాక్టపదీయము 
478 

స 

మాధాన రూపము. “ఖావికార్యం ఆసీత్ ” ఇత్యాదులలోని “భావి మొదలగు శబ్దములకు 

స్యకాలమునందే - అనగా భవితాద్యర్థమునందే, శాస్త్రీయ సంస్కారము నంగీకరించి ఆ 

యర్థ ములందు మా|తమే ఆ శబ్దములు సాధువులని యంగీకరించినచో ‘ఆసీత్’ ఇత్యాది 

విభిన్న కాలార్థక పదములతో సంబంధ మేర్పడినపుడు కాలాంతర (పతీతి ఎట్టు కలుగును 

అని సూత _పత్యాక్యానపద వార్తికముపై ఆఅవ్మేపము. ఈ ఆషేపమునకు సమాధానముగ 

“ఉపపదస్య తు కాలాన్యత్యమ్'' అను వార్తికము చెప్పబడినది. పె ఉదాహరణములల్ 

“ఆసీత్” ఇత్యాది ధాత్వర్థములలో “భావి ఇత్యాది పదార్థములు విశేషణములుగ అన్వయించును 

కావున అవి ఉపపదములు. ఈ ఉపపదములు విశేష్యములగు ధాత్వర్థముల కాలమును [(గహిం 

చును. ఉపపదము [పధానపదము యొక్క- కాలమును స్వీకరించును అనునది వాక్యార్థ బలముచే 

సిద్ధించును. పద సంస్కార సమయమున వాక్యార్గము వేరు గాన అది పదార్థ్భమునకు ఆంగము 

కాజాలదు. ఈ విషయమునే ఉ త్తరార్థము చెప్పుచున్నది. వాక్యార్థ మునకు అయోగ్యములగు 

అరములు గల పదములతో వాక్యార్థమునకు వైశిష్ట్యము కుదురదు. అందుచే ఏకవాక్యతా 

బలముణే విశేషణమునకు విశేష్యకాలముతో సంబంధ మేర్చడును, అనగా విశేష్యకాల మే 

విశేషణమునకు గూడ సంబంధించును. కావున (పత్యేక ముగ సూత్రమును చెప్పపనిలేదు.!94॥ 

అవతారిక మీదు మిక్కిలి, సూత్రమును చెప్పినచో వివక్షితార్థ బోధ కూడ 

కలుగదని చెప్పుచున్నాడు. 

శో త దర్గక్చేదవయవో భావినో భూతతాగతిః ! 

న స్యాదత్య న్త భూతత్వమేవై కం తత్ర సంభవేత్ ॥ $6 

అవయవః = 'భావికార్యం ఆసీత్ ' ఇత్యాది వాక ములలో విశేషణ భూతమగు “భావి” మొద 

లగునది, (ఇచట “భావి అనునది “కార్యం' అను దానికి విశేషణము); తదర్థ శ్చేత్ = (ప్రధాన 

మగు ఆఖ్యాతముచే బోధింపబడు కాలమును బోధించినచో, భావినః = భావిగా నున్న దానికి, 

భూతతాగతిః = భూతత్వ జ్ఞానము, నస్యాత్ = ఉండదు, త|త = అచట, ఏకం = ఒక్క- 

అతన భూతత్యమేవ = అత్యంత భూతత్వమే, సంభవేత్ = సంభవించును. 

తాత్పర్యము--- అవయవము కూడ పధానమగు దాని కాలమునే బోధించినచో 

భావియే భూతమైనది ఆను జ్ఞానము కలుగదు. ఒక్కా అత్యంత భూతత్వజ్ఞానము మాతమె 

కలుగును. 

విశేషము “భావి కారం ఆసీత్ ' ఇత్యాది వాక్యములు ఒక అర్థ విశేషమును 

బోధింపవలతే ననెడు అభి పాయముతో పయోగింపబడుచున్న వి. “ఏ కార్యము కొంత కాలము 

పాటు జరుగవలసినదిగా మా|తముండెనో అది చివరికి జరిగినది” అని చెప్పుటకై వర్త ఇట్టి 

వాక్యమును [ప్రయోగించును. భావి” అనునది సహజముగ భవిషదర్భవాచక మై వాక్యార్గబలముచే 

భూతార్థమును చెప్పిన పక్షముననే ఇంత అర్థము ఆ వాక్యమువలన (గాహ్యమగును. 

సూత్రము |పకారము 'భావి' అను పదమునందలి [ప్రత్యయము కూడ భూతార్థక మే యైనచో 
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96 | 
“భూతం కార్యం ఆసీత్” అన్న విధమున జరిగిన పని తప్పక జరిగినది అని చెప్పినట్టు 

భూతత్యమునందే అవధారణమును చెప్ప నుద్దేశించినట్టగును. అది వక్షృవివషాను గుణము 

పఫపవకొండము 

కాదు 190061 

అవతారిక. ఒక కాలమును బోధించుటకై నిష్పన్నమగు శబ్దము వాక్యార్థాను 

సారముగా కాలాంతరమును బోధించిన పక్షమున మొదటి (పూర్వ నిర్దిష్టమగు ) కాలమును 

త్యజింపవలసి యుండును కడా యని ఆశంకించి అట్లు త్యజింప నవసరము లేదని చెప్పు 

చున్నాడు. 

తో విశిష్ట్ణకాలతా పూర్వం తథాపి తు విశేషణే | 

ఆ(శయాత్ సోఒ నరంగత్వాత్ తత్ర సాధుర్శవిష్యుతి ॥ 98 

పూర్ణం జా పదా న్తర సంబంధ మునకు పూర్వమె, (భావ్యాది శబ్దములకు), విశిష్టకాలతా = 

కాలవిశేష సంబంధ మున్నది, విశేషణీ = అది మరియొకి పదమునకు విశేషణమైనపుడు, 

తథాపితు = ఆ విధముగ అన్యకాల విశిష్టత్వము సంభవించినను, సః = ఆ శబ్దము, ఆశ 

యాత్ = ముందుగనే ఆ|శయించుట వలనను, అంతరంగత్వాత్ జ ఆ కాలము అంతరంగ 

మగుట వలనను, త|త=ాఆ మొదటి కాలమునందే (కాలార్థమునందే), సాధుఃజాసాధువైన్న, 

భవిష్యతి = కాగలదు. 

తాత్పర్యము “భావి” మొదలగు శబ్దములకు పదాంతర సంబంధము కలుగక 
పూర్వమే కాలవిశేషముతో సంబంధ మేర్పడినది. తరువాత దానికి కాలాంతర సంబంధ 

మేర్చడినను మొదట ఆ|శయింపబడిన కాలమే అంతరంగము. అందుచే ఆ కాలమును బట్టియే 

ఆ శబ్దమునకు సాధుత్వము లభించును. 

వివరణము భావి” అను పదమునకు వాక్యమునందు ఇతర పదములతో 

సంబంధము ఏర్పడుటకు ముందుగనే భవిష్యత్కా-లముతో సంబంధ మేర్పడినది గాన ఆ 

కాలము అంతరంగము. వాక్యమునందు కాలాంతరముతో సంబంధ మేర్చడినను, వెనుకటి 

కాలమును పూర్తిగ విడువవలసిన పని లేదు. ఆ కాలమును బట్టి దీనికి సొధుత్యము లభించును 

అనగా భావి కార్యం ఆసీత్ ' 'సోమయాజీ అస్య పుతో జనితా' ఇత్యాదులలో భావి” “సోమ 

యాజీ' ఇత్యాది పదములలోని భవిష్యత్తు భూత త్త్రచ్చాయ పూర్తిగా తొలగిపోదు. అది 

ఉండగనే కాలాంతరముతో సంబంధము ఏర్పడును. “ఏ పని కావలసియుండెనో అది 

జరిగెను “ఈతనికి సోమయాగము చేసినవాడుగా కాబోవు కుమారుడు పుట్టును' అను నర్థము 

లందు రెండు కాలములఛాయలు ఉండుటచే ఒక వెశిష్ట్యమున్నది. అట్టు కొక సూత్రమును 

చెప్పి వాటి కాలమే పూర్తిగ మారిపోయి భావి అను దానికి “అయిపోయినది అనియు? 

'సోమయాజీ' అను దానికి “సోమయాగము చేయగలవాడు' అను నరములు చెప్పినచో ఈ 

వివక్షేతార్థ (పతీతి కలుగదు 196! 
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అవతారిక కొందరు వా ర్రికాభి పాయమును అంగికరించుచు, తదనుసారము 

గూడ సూ త్రారంభము ఆవశ్యక మే యని చెప్పినారు. వారి మతమును చెప్పుచున్నాడు. 

శో ఆమి(శ ఏన (ప,కాన్నః స పదార్థ స థావిధః 1 

కేవలస్య విమి(శ్రత్వం నిత్యేఒర్లే నోపపద్యతే i 97 
థి 

ఆమి[శః ఏవ = ఇతర పదార్థ మ్మిశమగు పదార్థమే, |పక్రాన్త్లః = ఆన్యాఖ్యానమున కై. 

(వ్యాక రణ సంస్కారమునకై ) ఉప క్రమింప బడినది, సః = ఆ, పదార్థః = పదార్థము, 

తథా విధః = ఇతర పదార్థ విమ్మిశమే, అర్థ = అర్థము, నిత్యే = నిత్యమైనపుడు, 

క్రేవలస్య = కేవలమగు పదార్థమునకు, విమి[ళత్వం = మిశ్ర త్వము, నోపపద్యతే = ఉప 
థి 

పన్నము కాదు. 

తాత్పర్యము--- ఇతర పదార్థ విశిష్టమగు పదార్థమే అన్యాఖ్యానమున క్రై ఉపక 

మింప బడినది గాన అది ఆ విధముగనే భాసించును. శద్దార ములకు సంబంధము నిత్యము 

గాన, కేవల పదార్థమునకు మి|శ్రత్యము కుదురదు. 

విశేషము లోకవ్యవహారమునక్రై శబ్దములను [పయోగింతురు. ఆ విధముగ 

వ్యవహార [ప్రయు_క్తములగు శబ్దముల స్వరూపమునే వ్యాకరణము విశదీకరించును. వ్యవహార 

మున వాక్యమును |పయోగింతుము గాన వాక్యమే అన్యాఖ్యానాంగ మని అంగీకరింపవలెను. 

ఈ విధముగ వాక్యార్థ మును దృష్టిలో నుంచుకొని చేసిన అన్వాఖ్యానమున ఇతర పదార్థము 

లతో విశిష్టమగు పదార్థములకే స్థానము లభించును. ఇతర పదార్థ సమన్వయ నిర పేక్షముగ 

ముందుగ పదానుశాసనము చేసి పిమ్మట ఆ పదార్థమునకు ఇతర పదార్థ సంబంధ మేర్చ 

డును, అని ఆన్నచో ఆ పదమునకు పూర్యమున్న అరముతో సంబంధము పోయి విశిష్టార 

ముతో (కొత్తగ సంబంధ మేర్పడినది గాన శబ్దార్థ ముల సంబంధము నిత్యము అను నియమ 

మునకు విఘాతము కలుగును. కావున ఒక అర్థ మున అన్యాథ్యానము చేయగా వాక్యావస్థలో 

మరియొక అర్థముతో సంసర్గము కలుగునని చెప్పుట యుక్తము కాదు. 197 

అవతారిక- పె కారికలో సూచించిన కారణముచే ““ధాతుసమృన్టే పత్యయః' 

అను పృథక్సూ.తారంభము ఆవశ్యకమే యని చెప్పుచున్నాడు. 

లో తుద్దే చ కాలే వ్యాఖ్యాతమామి(శే న (ప్రసిధ్యతి ! 
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థద్దే = కుద్ధమైన, కాలే = కాలమునందు, వ్యాఖ్యాతం = చెప్పబడిన పత్యయము, ఆమి (శే 

= సంసృష్టమగు కాలమునందు, న |పసిధ్యతి = సిద్ధించదు, తత్ = ఆ కారణమువలన, 

ఆయథాకాలం = పూర్వ విహితకాలముకం టె భిన్నమగు కాలమును అనుసరించి, సాధుత్వం 

= సాధుత్వము, సూ|తేణ = సూతముచేత, ఊపదిశ్యలతే = ఉపదేశింపబడుచున్నది. 
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తాత్పర్యము. ఇతర కాలా మి[శమగు శుద్ధ కాలార్థమున విహితమగు (ప్రత్య 

యము సంసృష్టకాలార్థమున సిద్ధింపదు. అందుచే పూర్వ విహిత శుద్ధ కాలభిన్న కాలమునందు 

గూడ ఆ పదమునకు సాధుత్వము లభించుట కై సూ తము ఉపదిష్టమైనది. 

వివరణము “భావి అను పదము “భవిష్యతి గమ్యాదయః అను సూ|త్రముచే 

ఇతర కాలములతో మి|శితము కాని శుద్ధ భవిష్యత్కాలార్థమున విదింపబడినది. ఈ పదము 

ఈ శుద్ధ భవిష్యదర్థ మున [ప్రయోగించిననే సాధువగును కాని భూతాది కాలమిక భవిష్యదర్థ 

మున [పయోగించినచో సాధువు కాదు. అనగా-- “భావి కార్యం ఆసీత్” ఇత్యాది స్థలములలో 

(వా ర్తికకారాదు లంగీకరించినట్టు) హాకార్ణిన్యయ బలముచే భవిషత్కాలమునకు భూతకాల 

సంశ్లైషము కలుగుచున్నది గాన ఇది సాధువు కాదు. అందుచే దానికి ఈ యర్థమునందు గూడ 

(భూత మి|శ భావ్యర్థ మునందు గూడ) సాధుత్వము లభించుటకై ఈ సూత మావశ్యక మని 

సూ తకార సమర్థకుల అభి పాయము. 11981 

అవతారిక ఇపుడు వార్తికకార మత సమర్థకుడు ఒక ఆక్నేపముచేసి, దానికి 

సూత సమర్థకులు ఏ సమాధానము చెప్పుదురో ఆ సమాధానమును పురస్కరించుకొసి 

సూ[తము అనావశ్యక మని సూచించుచున్నాడు. “భావికార్యం ఆసీత్” ఇత్యాది స్థలములలో 

“ఆసీత్” అను దానితో సంబంధించుటచే “భావి అనునది భూతకాల సంక్లిష్ట భవిష్యత్కాల 

మును బోధించునని అంగీకరించి ఆ యర్థమును బోధించుట కై. “ధాతుసమృనే (పత్యయాః” 

అను సూ తము రచింపబడినదని మీరు చెప్పుచున్నారు. వినిగమకము లేకపోవుటచే (ఇది 

ఇమే చెప్పవలెను అని నిర్ణయించుటకు తగు (ప్రమాణమునకు వినిగమక మని పేరు) “భావి 

యను భవిష్యత్యా-లార్థక శబ్ది సంబంధముచే “ఆసీత్” అనునదియే భవివ్యత్కాల మి 

భూతకాలార్థకమని ఏల యంగీకరింపరాదు అనునది ఆకేపము. ఈ అక్షేపమునకు [క్రింది 

కారిక సమాధానము చెప్పుచున్నది. ఈ సమాధానమును బట్టియే సూ|తారంభమనావశ్యక మని 

తేలుచున్నదని చెప్పుచున్నాడు. 

శో ఆభఖ్యాతపదవాచ్యే౭ర్థే నిర్వ ర్యత్వాత్ ప్రధానతా | 

విశేషణం తదాకేపాత్ తతా. లే వ్యవతిషతే [1 99 

ఆఖ్యాత పదవాచ్యే = ఆఖ్యాత పదముచే (తిజంతముచే) చెప్పబడెడు, అర్థే = |క్రియారూప 

మగు ఆర్థమునందు (అర్థమునకు), నిర్వ ర్యత్వాత్ = అది సాధ్యమైనదగుట వలన, [ప్రధా 

నతా = (పధానత్వము, విశేషణం = విశేషణము, తదాషేపాత్ = ఆఖ్యాత పదార్గముచే 

ఆశి ప్రమగుటచే, తత్కాలే = ఆఖథ్యాత వాచ్యకాలమునందు (కాలమును), వ్యవతిష్టతే = 

ఉండును (అనుసరించును ). 

తాత్సర్యము-- తిజంతము [క్రియను బోధించును. ఆ |కియ సాధింపవలసినది. 

కావున అది |పధానము. అదియే వాక్యార్థము గాన, వాక్యార్థమునందు అదియే |పధానము. 

నామపద బోధ్యమగు కారకము సిద్ధ స్వభావమై (క్రియకు ఉపకరించును. కావున అది అప 

[31] 
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ధానము. అ, పధా నములు పధానమైన దానిని అనుసరించును గాని పధానము అ| పధానమైన 

దానిని అనుసరింపదు. అందుచే “ఆసీక్' అను ఆభ్యాతార్థము అ|పధానమగు నామార్థమును 

అనుసరించి దాని కాలముతో మి[శితమగు కాలమును బోధించు [పసక్తి లేదు. ఈ విధముగ 

ఒక వాక్యమున గౌణ పధానములు రెండును ఉన్న పుడు పధానమును బట్టి గొణము |[పవర్తిం 

చును గాని గౌణమును బట్టి (ప్రధానము (పవ ర్తింపదు అను న్యాయముచేతనే భాఏత్యాది 

వాక్యములలో “భావి” మొదలగు పదములు తమ కాలమును పరిత్యజింపకుండగనే (పధానా 

ఖ్యాత కాలమును (గహించును అని చెప్పవచ్చును గాన స్యూతము ఉపదేశింప బనిలేదు. 

“కేవలస్య విమి[శత్వం నిత్యే ర్ధేనోపపద్యతే” అను ఆశేపము కూడ యు క్తముకాదు. 

పదార్థములన్నియ ఏదియో విధముగ ఇతర పదార్థములతో సంసృష్టము లగుచునే యుండును. 

ఇక నేమనగా, పదానర [ప్రయోగము లేనపుడు ఆ సంబంధము సామాన్యరూపముననే 

ఉండును. అపుడు కేవల రూపమున నున్న ఆ పదము సామాన్యార్థమునే బోధించును. వాక్య 

మున పదాంతర సన్నిధాన మేర్చడినపుడు విశేషార్థమును బోధించును. అందుచే పదము 

కేవలముగ (పదాంతరా సంసృష్టముగ) నున్నపుడు దాని సాధుత్వమునకై. ఒక శాస్త్రమును, 

పదాంతర సంసృష్టమై యున్నపుడు దాని సాధుత్వమునక్షై మరియొక శాస్త్రమును ఉపదేశిం 

చుట అనావశ్యక ము. కావున ఒక అర్ధమును త్యజించుట, మరియొక అర్థమును (గహించుట 

అనునది ఉండదు. 
19911 

అవతారిక... పదము, వెనుక చెప్పినట్టు, సామాన్యార్థ బోధకమగునపుడు ఏర్ప 

డిన వ్యాకరణ సంస్కారము ఆ పదము వ్యామి శ్రార్థ బోధకమగునపుడు గూడ అనువర్తిం 

చును. ఆ [ప్రత్యయము ఆ కాలమునందె (పవ గ్లించును గాని ఇతర కాలముతో సంబంధించి 

నపుడు రాకూడదని నిషేధము లేదుకదా ? అందుచే సూత్ర మనావశ్యకమని చెప్పుచున్నాడు. 

నో స(మృత్యయానుకారో వా శబవ్యాపార ఏవ వా! 
ఉం టు 

అధ్యస్యతే విరుదేఒర్లే న చ తేన విరుధ్యతే ॥ 100 
అ 2 

స్మర్పుత్యయాను కారో వా = జ్ఞానాకారము గాని, శబ్దవ్యాపార ఏవ వా == శబ్బవ్యాపారము 

గాని, విరుద్ధ = విరుద్ధమగు, అర్ధి = అర్థ మునందు, అధ్యస్యతే = అధ్యసింపబడుచున్నది, 

తేన = అధ్యసింపబడుచున్న అర్థముతో, న చ విరుధ్యతే = విరోధమును పొందదు. 

తాత్పర్యము జ్ఞానాకారము గాని, శబ్బవ్యాపారము గాని విరుద్దమగు అర్థము 

నందు అధ్యసింపబడును. దానితో విరోధమును కూడ పొందదు. - 

వివరణము “భావికార్యం ఆసీత్" ఇత్యాద్యుదాహరణములలోని “భావి మొదలగు 

'దములు తమ తమ స్యభావమును అనుసరించి కొన్ని అర్థములను బోధించును. కాలాంతర 

ఎన సాధుత్యమును అనుశాసించినంత మా|తమున ఆ కాలాంతర రూపార్గ (ప్రతీతి కలుగదు. 

తావున సూ(తారంభ మనావశ్యకము. ఇక వాక్యార్థ సమన్వయ మెట్టు కలుగుననగా- గుణ 

[ప్రధాన భావము ననుసరించి (పధాన కాలానుసారముగ సమన్వయము చెప్పుకొనవలెను అని 

శా రారారా ళా ల్యాభాణారా? 
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వెనుక చెప్పబడినది. మరియొక విధముగ గూడ సమాధానము చెప్పుకొనవచ్చును. [ప్రత్యయ 

ములు కాలములతో పాటు ఆయా సంబంధనులను గూడ టోధించును. సమన్వయము 

మాతము అధ్యారోపముచే ఏర్పడును. ఉదాహరణమునకు- “అగ్నిష్టోమయాజీ అస్య పుతో 

జనితా'' అనుచోట “అగ్నిష్టోమ యాజీ* ఆనునది భూతకాల విశిష్టారమునే టోధించును* 

దీనికి “'జనితా' అను దానితో సంబంధ మేర్పడినపుడు భూతకాలావచ్చిన్నమగు జ్ఞానాకారము 

అనుపపన్నము గాన స్వవిరుద్రమగు ఆ భవిష్యృత్కాలమున ఆరోపీంపబడును. పుట్టబోవు 

వానికి సంబంధించిన భవిష్యత్కాలమునందు, జన్మ జరిగిన పిమ్మట అగ్నిష్టో మమును 

చేయుట, దాని సమాప్తి వీటిని మనసాభావించి ఇపుడే ఇది భూతకాలముగ చెప్పబడినది. 

ఇతనికి పుట్టబోవువాడు అగ్నిష్టోమయాగము చేయగలడు అనియే తాత్పర్యార్థము. ఈ పక్ష 

మున భూతకాలా వచ్చిన్న జ్ఞానాకార మునకు భవిష్యత్కాలమున ఆరోపము. లేదా “అగ్నిష్టోమ 

యాజీ'” అను శబ్దమునకు గల స్వార్థాభిధాన రూపమగు వ్యాపారము భవిష్యత్యా_-లమున 

అధ్యసింపబడును. “ఎవడు పుట్టి, "పెరిగి, “అగ్నిష్టోమయాజీ' అను పేరు పొందగలడో అట్టి 

కుమారుడు పుట్టగలడు' అని యర్థము. ఇది శబ్దవ్యాపారారోప పక్షము. ఈ విధముగ జానా 

కారాభ్యాసమును గాని, శబ్దవ్యాపారా భ్యాసమును గాని అంగికరించినచో సమన్వయములో 

విరోధముండదు. 111001 

అవతారిక... ఈ విషయమునే ఉదాహరణముతో విశదీకరించుచున్నాడు. 

శో భూతం భవిష్యది త్యేతౌ (పత్యయౌ వ రమానతామీ | 

అత్యజనె (పపద్యేతే విరుద్దాశ్రయ రూసతామ్ ॥ 101 

భూతం = భూతము, భవిష్యత్ = భవిష్యత్తు, ఇతి == అనెడు, ఏతా = ఈ, [పత్యయా = 

(పత్యయములు, వర్తమానతాం = వ ర్తమానత్వములను, అత్యజనె = విడువసివై, విరుద్ధా 

(శయ రూపతాం = విరుద్ధమగు ఆ[శయము యొక్క- రూపమును, (పపద్యేతే = పొందును. 

తాత్పర్యము భూతము, భవిష్యత్తు అనెడు రెండు జ్ఞానములును వర్తమానత్య 

మును విడువనివై విరుద్ధ మగు ఆ్మశయముయొక్క- రూపమును పొందును. 

వివరణము “ఈ వస్తువు భూతము, “ఈ వస్తువు భవిష్యత్తు అను జ్ఞానములు 

కలుగుచున్నవి. ఇవి వర్తమాన కాలమునకు చెందినవి. అయినను ఈ జ్ఞానములు స్వకాల 

విరుద్ధములగు భూత భనిష్యత్కాలముల ఆకారమును ఎట్టు ధరించుచున్నవో అే “అగ్నిష్టోమ 

యాజీ” ఇత్యాద్యుదాహరణములలో గూడ స్యకాలమును విడువకుండగా కాలాంతర మునందు 

ఆరోపించుట విరుద్ధము గాదని యభిప్రాయము. niOln 

అవతారిక. ఇపుడు, కాల |పసంగముచే వర్తమానసారూప్యమును గూర్చి 

విచారించుచున్నాడు. 

శో ఆధ్వనో వరమానస్య యఃశేషో య ఉప్యక్రమః | 

తద్వ రమానసామీహ్యం శాస్తై భేదేన దర్శితమ్ ॥ 102 
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[103 
వర్తమానస్య = వర్తమానమగు, అధ్వనః = మార్గముయొక్క, యః = వ, శేషః = శేషము 
కలదో, యః = వీ, ఉప[క్రమః = [పారంభము కలదో, తత్ = అది, వర్తమాన సామీప్యం 

= వర్తమాన సామిప్యముగా, శాస్త్రే = శాస్ర్రమునందు, భేదేన = భేదముతో, దర్శితమ్ = 
చూపబడినది. 

తాత్పర్యము... వర్తమాన మార్గముయొక్క_ (వర్తమానము యొక్క) చివరి 
భాగమును (శేషము) [పారంభమును వర్తమాన సామీష్యమని శాస్త్రము చెప్పుచున్నది. 

వివరణము... ఫల[పాప్తీ యగు వరకును విరమింపని [కియాసాతత్యమునకు వర్త 

మాన మని పేరు. అది సమాప్తమైన తరువాత గూడ దాని సంస్కారము అనువ ర్తించు 

చుండును; అది వర్తమాన శేషము. ఈ శేషము భూతరూపము. వర్తమానము పూర్తియై 

పోయినది కదా ? అకు వర్తమానము [పారంభము కాక పూర్వము మానస సంకల్పము కలు 

గును. అది, ఇంకను వర్తమాన [కియ [పారంభము కాలేదు గాన, వర్తమాన భవిష్య 

(దూపము. ఈ రెండును వ ర్రమానమునకు ముందును వెనుకను దగ్గరగనున్నవి. కావున ఈ 

రెండింటికిని శాస్త్రకారులు వర్తమాన సామీహ్యమని పేరు పెట్టి, “వర్తమాన సామీప్యే వర్త 
మానవద్వా” అను సూ[తముచే వర్తమాన కార్యములు వికల్పముగ వచ్చునని చెప్పినారు. 

వర్తమాన సమీపమున నున్న భూత భవిష్యత్తులందు వర్తమానమునందు వలె |ప్రత్యయములు 
వికల్పముగ వచ్చును, అని యర్థము. ఉదా. “కదా ఆగతో౭సి” (ఎప్పుడు వచ్చినావు ?) 
“అయమాగచ్చామి” (ఇదిగో వచ్చుచున్నాను), “కదా గమిష్యసి ?' (ఎపుడు వెళ్ళెదవు ?) 

“ఏష గచ్చామి” (ఇదిగో వెళ్ళుచున్నాను).. ఇచట మొదటి ఉదాహరణమున గమన |క్రియ 

అపుడే పూర్తియగుటచే వ ర్రమాన సమీప భూతము. దానియందు వికల్పముగ “ఆగచ్చామి” 

అను వర్తమానము (పయోగింపబడినది. రెండవ ఉదాహరణమున గమనము ప్రారంభము 

కాకున్నను గమన సంకల్పము ఉన్నది. అందుచే ఇది వర్తమాన సమీప భవిష్యత్తు. దీని 

యందు గూడ వికల్పముగ “గచ్చామి” అను వర్తమాన [ప్రయోగము వచ్చినది. 11021 

అవతారిక ఇష్ట వస్తువిషయక మగు ప్రార్థనకు ఆశంసయని పేరు. ఈ ఆశంస 

అనునది జ్ఞానవిశేష రూపమెనది. అందుచే ఇడి ఆ సమయమున నున్న దిగాన వర్తమానమే 

యగును. ఇట్టి పరిస్థితిలో భాష్యకారుడు ““ఆశంసాయాం భూతవచ్చ” (8-8-182) అను 

సూ|త్రమున ““ఆశంసా నామ భవిష్యత్కాలా'' యని ఎట్టు చెప్పెను అని ఆశంకించి సమా 

ధానము చెప్పుచున్నాడు, 

ళో ఆశంసా వర్త మానాపి విషయేణ భవిష్యతా ! 

భా ష్యే భవిష్యత్కాలేతి కార్యార్థం వ్యపదిశ్యత్తే ॥ 108 

ఆళంసా = పార్థన, వర్తమానాపి = వర్తమానమైనను, భవిష్యతా = భవిష్యత్తైన, విషయేణ 

లా కాలాల Terre ణా ణాళాగాలా కానాల. 
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విషయముచే, భాషే = భాష్యమునందు, భవిష్యత్కా-లేతి = భవిష్యత్కాలమని, కార్యార్థం 

కార్యముకొర కై, వ్యపది శ్యతే = ఆరోపముచే చెప్పబడుచున్నది. 

తాత్పర్యము---- (పార్ధన వర్తమానమే యైనను భవిష్యత్తు ఆగు విషయమును 

పురస్కరించుకొని భవిష్యత్యా లమునకు చెందినదని, కార్యార్థమె, భాష్యమునందు. చెప్ప 
బడినద్. 

వివరణము “ఆశంసాయాం భూతవచ్చి (88-182) అను సూ|తముచే “భవి 

ష్యత్కాలమున, ఆశంసార్థమునందు, భూతమునందువలెను వ ర్రమానమునందు వలెనే (ప్రత్యయ 

ములు వచ్చును” అని విధీంపబడినది. “ఉపాధ్యాయశ్చేదాగమత్ , ఆగతః, ఆగచ్చతి, ఆగ 

మిష్యతి, ఏతే వ్యాకరణ మధ్య గీష్మహి, ఏతే వ్యాకరణ మధీతవ న్తః, అధీమహే, అధ్యేష్యా 
మహే” (ఉపాధ్యాయుడు వచ్చినచో వ్యాకరణము ఆభ్యసించెదము) అని ఉదాహరణము. 

ఇచట ఆశంస (కోరిక) వర్తమాన కాలమున నున్నను ఇది భవిష్యతాా- లమునకు సంబంధించిన 

దగుటచే భవిష్య త్తని భాష్యకారులు చెప్పెను. “ఉపాధ్యాయశ్చేదాగ మిష్యతి తదావ్యాకరణ 

మధ్యేష్యామహే'' అని భవిష్యత్కా-లమునకు సూత్రమే అవకాశముండగా ఈ సూ|తము 

భవిష్యత్కాలమునందు వర్తమానత్వ భూతత్యములను అతిదేశించుచున్నది (ఆరోపించుచున్నది) 

దానినిబట్టి “ఆగమత్' “ఆగచ్చతి' “అధ్యగష్మహి' “అధీమహే” ఇత్యాది భూత వర్తమాన 

[ప్రయోగములకు గూడ వైకల్పికముగ అవకాశము లభించినది. ఈ విధముగ భూత [పత్యయ 

లక్షణమగు కార్యమును భవిష్యద్విషయమున అతిదేశించుటకై భాష్యకారుడు “ఆశంసా 

నామ భవిష్యతాా-లా” అని చెప్పెనని తాత్పర్యము. 111081 

అవతారిక కోరబడెడు విషయము భవిష్యత్తునందున్నది గాన కొరిక (ఆశంస 

కూడ భవిష్యత్తు అని భాష్యకారుని యభిపాయమని పై కారికలో చెప్పబడినది. ఆ పక్షమున 

చేయటకు ఇచ్చయించుచున్నాడు (చికీర్షతి) ఇత్యాది స్థలములలో గూడ ఇచ్చ భవిష్య ద్విష 

యమునకు (జరుగబోవు చేయటకు) సంబంధించినది గాన అదియు భవిష్యత్యా-లమగును. 

అపుడు భవిష్య|త్పత్యయములే వచ్చునుగాని వర్తమాన |పత్యయములు వచ్చుటకు అవకాశము 

లేదు గాన వర్తమాన కాల [పత్యయములను అతిదేశింపవలసి యుండును కదా యని ఆశం 

కించుకొని సమాధానము చెప్పుచున్నాడు. 

శో ఇచ్చా చికీర్ష తీత్య త్ర స్వకాలమనురుధ్యత్రే । 

భవిష్యతి _పకృత్యర్థే తత్కాలం నానురుధ్యతే ॥ 104 

చికీర్ష తీత్య[త = “చికిర్షతి” అనుచోట, ఇచ్చా = ఇచ్చ, స్వకాలం = తన కాలమును (వర్త 

మానమును), అనురుధ్యతే = అనుసరించును, (పకృత్యర్థ = (పకృత్యర్థము, భవిష్యతి = 
భవిష్యత్తు ఐనను, తత్కా_లం = దానియొక్క- కాలమును, నానురుధ్యతే =. అనుసరింపదు. 

తాత్పర్యము “చికిర్షతి” అనుచోట ఇచ్చ తన కాలమునే అనుసరించును. (పకృ 

త్యర్థము భవిష్యత్తు ఐనను ఆ కాలమును అనుసరింపదు. 
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వివరణము 'చికిర్షతి' అనునది “కర్తుమ్ ఇచ్చతి” (చేయుటకు ఇచ్చగించు 

చున్నాడు) అను నర్ధమున కృధాతువునకు “సన్” [ప్రత్యయమును చేర్చుటచే ఏర్పడినది. 

[పకృతియగు “కృ' ధాతువునకు “చేయట” అర్థము. [పత్యయమగు 'సన్'కు “ఇచ్చ 

అర్థము. (పకృత్యర్థము రాబోవునది గాన భవిష్యత్కాలము నకు సంబంధించినది. |పత్య 

యార్థము ఇపుడున్నది గాన వర్తమానము. [పకృతి (పత్యయార్థములలో (పత్యయార్థము 

|పధానము గావున (ప్రత్యయార్థమగు ఇచ్చ వర్తమానమగుటచే క్రియ వర్తమానమునందే 

[పయుక్తమగును గాని అ[పధానమగు (పకృత్యర్థమును బట్టి భవిష్యతా్య-లములో నుండుట 

గాని, తత్పరివోరార్థమై వర్తమానక్వాతి దేశము చేయవలసిన ఆవశ్యకత కాని లేదని తాత్ప 

ర్యము. 11041 

అవతారిక చికీర్ష తీత్యాదులలో ఇచ్భాకాలమగు వర్తమానమే అనువ ర్తించిన 

విధమున ఆశంసా స్థలమునందు ఆశంసాకాలమగు వర్తమానము ఎందుచే అనువ ర్హింపదు ఆని 

ఆశంకించి చెప్పుచున్నాడు. 

ళో ఆశంస్యమాన తన్రత్వాదాశంసాయాం విపర్యయః । 

(పయో _కృధర్మః శబ్దారే శె రేవానుషజ్యతే 11 105 

ఆశంస్యమాన తం|తత్త్యాత్ = అభిలషింపబడుచున్న దానిపై ఆధారపడిన దగుటచే, ఆశం 

సాయాం = ఆశంస విషయమున, విపర్యయః = విపర్య్ణయము = అనగా (పార్థనయొక- 

కాలమునకు కాక |ప్రార్థింపబడుదాని కాలమునకే (పాధాన్యమనెడు విపర్యాసము, 1పయోక్షృ 

ధర్మః = |పయోగించు వానియొక్క ధర్మము, శబ్దె రేవ = శబ్ద్బములచేతనే, _శబ్ఞ్యారే = | 

శబారమునందు, అనుషజ్యతే = అనుష క్రమగుచున్నది. 
౧ ఛి 

రీ 

తాత్పర్యము ఆశంసింపబడుచున్న దానిపై ఆధారపడినదగుటచే, ఆశంన 

విషయమున వెనుక చెప్పినదానికంటె విపర్యాసము కనబడుచున్నది. (పయో క్త యొక్క 

ధర్మమును శబ్దార్థ మునందు శబ్ద్బములే అనుష క్రమగునట్లు చేయుచున్నవి. 

విశేషము. “చికిర్షతి" ఇత్యాది స్థలములలో ఇచ్చ |పత్యయార్థముగ నున్నట్లు 

“ఉపాధ్యాయ శ్చేదాగ మత్ ' ఇత్యాద్యుదాహర ణములందు గమ్యమానమగు ఆశంస (పత్య 

యార్థము కాదు. ఆశంసింపబడుచున్నదె (పత్యయార్థముగ నున్నది. ఇచట గమ్యమానమగు 

ఆశంస వాక్య [పయో_క్తయొక్క. ధర్మమేకాని శబ్దాధము కాదు. “ఉపాధ్యాయుడు వచ్చినచో 

చదువుకొందుము, అని చెప్పుటను బట్టి ఆ వాక్యమును (పయోగించువానికి ఆశ ంస (కోరిక) 

ఉన్నట్టు తెలియుచున్నది గాని ఆ కోరికను బోరించు పదమేదియు ఇచట లేదుగాన ఇది 

పదార్థము కాదు. ఉపాధ్యాయాగమన - వ్యాకరణాధ్యయనములే పత్యయవాచ్యము లగుట చే 

పధానములు గాన వాటి కాలముండుటయే యు క్తము. 

అపెనచో శబాధమునే శబ సంస్కారమునకు నిమి త్రముగ (గ్రహింపవలెను గాని 
త చ ౨ కో 

తు జ్ అదరాల IT న Re 

దాన కనక క పతతి లకాలా కా ్గా నంట కారా రారా నాలా కాలా 

న న 
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(పయో కృథధర్మమగు ఆశంసను శబ్ద సంసాా-రమునకు (వ్యాకరణ కార్య (పవృ త్తికి) 

నిమి తముగ [గహింపవచ్చునా యని ఆశంకించి, ఊఉ త్రరార్థమును చెప్పుచున్నాడు. ఆ శబ్దము 

[పయోగించుటచే ఆధర్మము [పయో క్తయందున్నట్లు గమ్యమగుచున్నది గాన శబ్దమే 

(పయో క్తయొక్క ధర్మమును |పయోజ్యమగు శబ్దముయొక్క ఆర్థమునందు ఆరోపించు 

చున్నది. ఈ విధముగ (సయో కృృధర్మము గూడ పరోక్షరూపమున శబ్ద సంస్కారమునకు 

నిమి త్రము కావచ్చును. 111051 

అవతారిక — మహాభాష్యమునందు ““అనిష్పన్నే నిష్పన్న శబ్దః శి ష్యో౭నిష్ప 

న్నత్వాత్”” అను వార్తికమున్నది. కార్యము ఇంకను పూర్తికాకుండునపుడు, అది పూర్తి 

కాకుండుట వలన (అనిష్పన్నత్వార్ ) భవిష్యత్కాల పత్యయము రావలసియున్నను భూత 

[ప్రత్యయము చెప్పవలెను అని దీని యర్థము. “దేవశ్చే ద్వృష్టో నిష్పన్నాః శాలయః*' అనునది 

ఉదాహరణము. దేవుడు వగ్షించి యున్నచో వరిధాన్యము నిష్పన్న మైనవి (నిష్పన్న మైనర్టే) 

అని యర్థము. వా ర్రికమునందలి “అనిష్పృన్నత్వాత్ అను దానికి హేతువులన్ని యు సన్నద్భ 

ములుగ నుండుటచే నిష్ప త్తభిముఖమైన దగుటవలన అని యర్థము. నిష్పత్తి సంభావ్య 

మగుటచే భూతకాలమును జొపచారిక రూపమున |[పయోగింప నవసరము లేదు. ముఖ్యరూప 

ముననే |పయోగింపవచ్చునని యభిప్రాయము. ““దేవళ్చద్ వృష్టః నిష్పన్నాః శాలయః'” 

అనునది వర్షము కురిసిన తరువాత జనులనుకొనెడు మాట, “వర్షము కురిసినది కనుక 

ఇంక శాలులు (వరి పంటలు) నిష్పన్నములై.నమ్టే' ' అని తాత్పర్యము. ఈ వార్తికము అనా 

వశ్యకమని మరియొక వార్తికము చెప్పుచున్నది. ““సిద్ధంతు భవిష్య త్పతి షేధాత్ ”. దీనిపై 

భాష్యము - “సిద్ధ మేతత్ , కథమ్ ? భవిష్యత్పతి షధాత్, యల్లోకో భవిష్యద్వాచినః శబ్ద్బస్య 

(పయోగం న మృష్యతి కశ్చిదాహ - దేవ శ్చేద్వ్చృష్టః సంపత్సక్ట'న్తే శాలయ ఇతి. స ఉచ్యతే 

మైవం వోచః, 'సమృన్నాః శాలయి ఇత్యేవం (బూహి”. “దేవుడు వర్షించి యున్నటైైతే 

వరి సంపన్నము కాగలదు” అని ఎవ్వడైన భవిష్యత్యా-లమును |ప్రయోగించినచో (పక్క 

నున్నవారు అందులకు ఆంగీకరింపక “సంపత్స్య నే! అని భవిష్యత్కా లమును [పయోగింప 

కుము, “సంమ్పన్నాః శాలయః' అని భూతకాలమును [పయోగింపుము అని వాని మాటలు 

సరిచేయుదురు. ఈ విధముగ భవిష్మత్పతిషేధము చేతనే భూతకాలము సిద్ధించును గాన 

“అనిష్పున్నే...** ఇత్యాది వార్తిక పాఠము అనావళ్యకమని ఈ వార్తికమున కెర్థము ఈ 

వార్తికార్థము ఎట్టు ఉపపన్నమో విశదీకరించుచున్నా డు. 

శో అప్శాలి వీజసంయోగే వర్తతే నిష్పదిర్యదా । 

త తావయవ వృ త్తిత్యాదృవిష్యత్ (ప్రతి షేధనమ్ ॥ 106 

నివ్పదిః = నిస్ పూర్వక పద్ ధాతువు, యదా = ఎప్పుడు, ఆప్మాలి వీజసంయోగే = ఉద 

కము యొక్కయు శాలి బీజముల యొక్కయు సంయోగము అను నర్థమునందు, వ ర్రతే= 

ఉండునో (ఆ అర్థమును బోధించునో) అపుడు అవయవ వృ త్తిత్వాత్ = అవయవమునందు 
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ఉండుట వలన, తత = అచట, భవిష్యృత్పతి షేధనం = భవిష్యత్యా-లము యొక్క నిషేధ 

నము చేయబడుచున్నది. 

తాత్పర్యము నిస్ పూర్వక పద్ ధాతువు, అవయవార్థ మా్యతబోధకమై జల 

శాలి వీజముల సంయోగము అను నర్థమును బోధించునపుడు భవిష్యతాా-ల [ప్రయోగము 

నిషేధింపబడుచున్నది. 

వివరణము సిస్ పూర్వక పడ్ ధాతువునకు సాధనములన్నియు సమకూరిన 

పిదప ఫలము సిద్ధించుట అనునది ముఖ్యార్భము. ఈ ముఖ్యార్థ ములో జలము, వరి వితన 

ములు కలియట అనునది ఒక అంగము (అవయవము). ముందు జల - శాలివీజములకు 

సంబంధ మేర్పడిన పిమ్మట వరి పండుట అను ముఖ్య ఫలము కలుగును కదా. ఆరోపణముచే 

ఈ అవయవార్థ మునే నిస్ పూర్వక పద్ ధాత్యర్థమునుగ [గహించినచో వర్షము కురిసిన 

వెంటనే ఆ అవయవార్థము (జలశాలి వీజసంయోగము) ఏర్పడినది గాన భవిష్య్యృ్కాలమును 

[ప్రయోగింప బనిలేదని దానిని నిషేధించుట యు కము. ఈ విధముగ అవయవార్థమునే కౌప 

చారికముగ నిష్పద్యర్థముగ స్వీకరించి భూతకాల [ప్రయోగము చేయవచ్చును గాన భూతకాల 

(ప్రయోగ విధాయక వార్రికము అనావశ్యకమని యభి| పాయము. 11061 

అవతారిక. ఈ విధముగ గౌణార్భమును (గ హించిన పక్షమున భూతకాలము 

యు క్ర్షమె యైనను ముఖ్యార్థ మును స్వీకరించిన పక్షమున (వరి పండుట అను అర్థమును 

అంగీకరించిన పక్షమున) భూతత్వ మెట్టు కుదురును అని ఆశంకించి సమాధానము చెప్పు 

చున్నాడు. 

శో ఫల(పసవరూపే తు నిష్పదొ భూతకాలతా | 

ధర్మా న్నరేష త(దూపమధ్యస్య పరికల్ప్యతే il 107 

నిష్పదౌ = నిస్ పూర్వక పడ్ ధాతువు, ఫల |పసవరూ పే = ఫలోత్స త్తియను అర్థము కల 

దని చెప్పినచ్, ధర్మా న్తరష = ఇతర ధర్మములయందు, త|దూపమ్ = ఫలనిష త్రిత్వ 

రూపమును, అధ్యస్య = ఆరోపించి, భూతకాలతా = భూతకాలత్వము, పరికల్ప్యతే = కల్పింప 

బడుచున్నది. 

త్రాతుర్యము--- “నిష్పది కి ఫల[పసవమే ముఖ్యార్థమని యంగీకరించిన పక్షమున 

ధర్మాన్తరములయందు ఫల|పసవ రూపత్యమును ఆరోపించి భూతకాలత్యము క ల్పింపబడు 

చున్నది. 

వివరణము. “సాధనములన్నియు సమకూరుటచే ఫలము జనించుట” అనునది 

యే *“నిష్పది'కి (నిస్ పూర్వక పద్ ధాతువునకు) అర్థము. ఆ అర్థము ఇంకను నిష్పన్నము 

కాదు గాన భూతకాలమును |పయోగించుటకు అవకాశము లేదు అని చెప్పినచో ఆరోపమును 

ఈ విధముగ చెప్పవలెను. జలవీజ సంయోగముచే కారణములయందు ఒక ధర్మాతిశయ 

న. 

వ. 
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మేర్పడును. ఆ ధర్మాతిశయమునే కార్యనిష్పత్తి యని ఆరోపించుటచే భూతకాలమును [పయో 

గింప వచ్చును, పూర్వకారికలో “నిష్పదియందు “జలశాలి వీజసంబంధము' అను నర్థమును 

ఆరోపించి తద్ద్వారా భూతకాలత్వము సమర్థింపబడినది. ఈ కారికలో జలవీజ సంయోగముచే 

కొన్ని కారణములయందు ఏర్పడిన ఒక విధమగు అతిశయమునే ఫల్యపసవరూప ముఖ్యార్థ 

మగ భావించుటచే, అనగా ముఖ్యార్థత్వారోపణముచే, భూతకాలత్వము సమర్థింపబడినది. 

అనతాలిక. మరియొక విధమగు ఉపచారమును చెప్పుచున్నాడు. 

శో ఉపయు కే నిమిత్రానాం వ్యాపారె ఫలసిద్దయే । 

త|తరూపం యదధ్య స్తం తత్కాలం తత్ (పతీయత్రే ॥ 108 

EA ఫలసిద్ధయే = ఫలముయొక 

= వ్యాపారము, ఉపయుక్తే స ఉపయోగింపబడిన దగుచుండగా, తత = ఆ ఫలసిద్ధి 

యందు యత్ =ఏ, రూపం= వ్యాపార రూపము, అధ్యస్తం = అధ్యసింపబడినదో, 

తత్ = ఆ ఫలము, తతాలం = ఆ వ్యాపారముయొక కాలము కలదిగా, పతీయతే = 

తోచుచున్నది. 

తాత్తర్భ మ నిమి త్తముల వ్యాపారము పలసిద్ధికొర కై వినియ కమైన పిమ్మట 

ఆ ఫలసిద్ధియందు (ఫలమునందు) వ్యాపారరూపమును ఆరోపించుటచే, ఆ ఫలము, ఆ వ్యాపా 

రమున కే కాలమో ఆ కాలము కలదిగా కనబడుచున్నది. 

బివరణయము_ ఒక కార్యము సిద్ధింపవలెనన్నచో అనేక కారణముల సామ గి 

ఉండవలెను. ఆ కారణము లన్నియు ఫలజన్మ నిమిత్తమై వ్యాపారము చయచుండును. ఈ 

కారణముల వ్యాపార మె ఫలమని ఆరోపించుటచే ఈ వ్యాపారమునకును ఫలమునకును అభేద 

(పతీతి కలుగును. అందుచే కారణముల వ్యాపారము అతీతవైపోయినది గాన ఫలము కూడ 

అతీతమైనట్టు తోచును. పూర్వ కారికలో కారణ ధర్మములందు ఫలారోపము చెప్పబడినది. 

ఈ కారిక ఫలమునందు కారణ ధర్మారోపమును (పతిపాదించుచున్నది. ఈ విధముగ కారణ 

ధర్మములను ఫలమునందు ఆరోపించుటకు [ప్రయోజన మెమనగా కారణములు సమర్థతరము 

లని చెప్పుటయే. ఈ విధముగ అతీతమగు వర్షముయొక్క_ కాలము కార్యమునందు (శాలి 

నిష్ప త్తియందు) అధ్యసింపబడుటచే భూతకాల |పయోగము ఉపపన్నమగుచున్నది. కార 

ఇాంతరా పేక్ష లేదని చెప్పుట, ఈ విధమగు (పయోగములకు పయోజనము. 1106॥ 

4 

అవతారిక. ఫల నిష్పత్తియనునది హేతువులవలన కలిగెడు ఉపకార ముయొక ,- 

సమా ప్తిపె ఆధారపడియున్నది గాన ఆయా హేతూపకారములు నిష్పన్న ము లగుట 

వివశానుసారముగా ఫఐనిష్ప త్తి వ్యవహారము కలుగునని చెప్పుచున్నాడు. - 

ఆల 
అట 

లో నిష్పత్సావవధిః కశ్చిత్ కశ్చిత్ (పతివివషీత 8 | 

హేతుజన్మ వ్యఫేకితః ఫలజన్మేతి చోచ్యతే 11 109 
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నిష్పత = ఫలనిష్బ త్తి విషయమున, కశ్చిత్ కశ్చిత్ = ఒక్కొక్క, అవధిః = అవధి, (పతి 

వివక్షితః = వివక్షితమగుచున్నది, హేతుజన్మ వ్యపేకాతః = కారణముల యొక్క జన్మను 

బట్టి, ఫలజన్నేతి చ = ఫలజన్మ అని కూడా, ఉచ్యతే = చెప్పబడుచున్నది. 

తాత్సృల్భుము. ఫల నిష్పత్తి విషయమున వివక్షానుసారముగ ఒక్కొక అవధి 
అంగీక రింపబడును. హెతుజన్మను బట్టి ఫలజన్మయను వ్యవహారము వచ్చును, 

బిశేషాంళ ములు. ఒకడు శాల్యుత్స త్తి జలశాలి వీజసంబంధ ము మాతముపై 

ఆధారపడియున్నదని తలచును. మరియొకడు దాని తరువాత కలుగు ఆతపాదికృతమగు 
ఉపకారముపై ఆధారపడియున్నదని తలచును. ఈ విధముగ ఒక్కొాక్కని భావనను బట్టి 

నిష్పత్తి హేతువు అనవస్థితముగ నున్నది. ఉత్ప త్తి విషయమున ఈ కారణమువలన ఎక్కువ 

ఉపకారము జరుగుచున్నది అని చెప్పుటయే ఒకొక్కరు ఒక్కొాక్క హేతువుపై నిష్పత్తి 

యాధారపడియున్నదని చెప్పుటకు కారణము. నిమిత్తాంతరములను లెక్క సేయక తాము 

అనుకొన్న నిమి త్రము జనింపగనే ఫలనిష్ప త్తి యైనదని చెప్పుదురు. ఈ విధముగ హేతూప 

కార సమ్వాప్రికిని ఫలనిష్ప త్రికిని అఖేదాధ్యవసాయమును బట్టియే హేతూపకార సమా ప్రి 
కాలమును ఫలనిషృ త్తిపె ఆరోపించుట జరుగుచున్నదని యభ్మిపాయము. nl09n 

అవతారిక___ కార్యము కారణములన్నియు సమకూడిన పిమ్మటనే సాధ్యమగును 

కాని ఏదియో ఒక కారణము సంపన్న మైనంత మా|తమున ఎట్టు నిషృన్నమగును అను 

ఆశంకకు సమాధానము చెప్పుచున్నాడు. 

శో॥ అబిహిః సాధనాధీనా సిద్ధిర్యత్ర వివక్షితా । . 

తత్ సాధనా న్తరాభావాత్ సిద్ద మిత్యుపదిశ్యతే ॥ 110 

యత = ఏ కార్యము విషయమున, అబహిః సాధనాధీనా = బాహ్య సాధనములపై ఆధార 

పడి యుండి, సిద్ధిః = సిద్ధి, వివక్షితా = వివక్షితమైనదో, తత్ = ఆ కార్యము, సాధనా న్తరా 

భావాత్ = మరియొక సాధనము అక్కర లేకపోవుటచే, సిద్ధమితి = సిద్ధము అని, ఉప 

దిశ్యతే = చెప్పబడుచున్నది. 

తొత్ఫర్శ్భంయు ఏ కార్యముయొక్క్ల సిద్ధి (సమకూడిన వానికం టె వేరయిన) 

బాహ్య సాధనములపై ఆధారపడియున్నది కాదని చెప్పుట వివక్షితమో, ఆ కార్యము సాధ 

నాంతరముల యపేక లేకపోవుటచే సిద్ధమని చెప్పబడుచున్నది. 

వివరణము ఆంతరంగమగు ఒకానొక సాధనము సన్నిహితమైనపుడు బాహ్య 

సాధనాపేక లేదని దానిని తిరస్కరించి, కార్యము అంతరంగ కారణము సహాయముచేతనే 

జరిగినదని లోకమున వ్యవహరించుచుందురు. ఈ లోక వ్యవహారము ననుసరించియే శాస్త్రీయ 

వ్యవస్థ యేర్పడుచున్నది. ఈ విధముగ వివక్షానుసారముగ ఇట్టి విషయములలో కాలతయ 

సంబంధము కలుగుచుండును. 1110! 

ల. టు వ ాయయుణమవానుకువతా్నాణ. ఈక గాం 
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111] 
అవతారిక ఇపు డీ చర్చను ముగించుచున్నాడు. 

శో తస్మాదవధి భేదేన సిద్దా ముఖ్ల్యైవ భూతతా | 

అనాగతత్వ మ స్పిత్వం హేతుధర్మ వ్యపేకణే ॥ 111 

తస్మాత్ = ఆ కారణమువలన, అవధి ఖేదేన = అవధి భూతమగు కారణముయొక్క-_ భేదమును 

బట్టి, ముఖ్రై వ = ముఖ్యమేయైన, భూతతా = భూతత్వము, సిద్ధా = సిద్ధించును, హేతుధర్మ 

వ్య పేక్షజే = భిన్న హేతువుల వ్యాపారమును బట్టి చూచినపుడు, అనాగతత్వం = భవిష్య 

_త్ర్యము, అస్తిత్వం = వర్తమానత్వము కూడ ఉండును. 

తాత్పర్యము--- అందుచే, కారణఖేదమును బట్టి ముఖ్యమగు భూతకాలమునే 

అంగీకరింపవచ్చును. ఇతర హేతువుల వ్యాపారములను గూడ అపేక్షించుటను బట్టి భావిత్వ 

వ ర్రమానక్యములు కూడ ఉండవచ్చును. 

వివరణము ఫలనిష్ప త్తికి కారణము అవధి. దాని భేదమును బట్టి సమా ప్రమైన 

ఆ కారణమునందు కార్యమును అధ్యసియ్వటచే దాని భూతత్వము గూడ ముఖ్యమే. కారణము 

నందు కార్యమునే ఆరోపించుచున్నాము ; అంతియే కాని భూతకాలమును కార్యమునందు 

ఆరోపించుట లేదు. హేత్యంతరమునకు భావికార్య జనన వ్యాపారమున్నదని చెప్పవలసి 

వచ్చినచో అపుడు కార్యమునకు ముఖ్యరూపముననే భవిష్యత్త్వము లభించును. మరియొక 

హేతువునందు |పత్యాసన్న కార్యజనన వ్యాపారమున్నదని వివక్ష చేసినచో ఆ సమయమున 

కార్యమునకు ముఖ్యమగు వ.ర్తమానత్వము లభించును. ఈ విధమున వివక్షానుసారముగ, 

వ్యవహారము ననుసరించి “నిషృన్నాః శాలయళి, “నిష్పద్య నే శాలయః అను తివిధ (పయో 

గములును ఉండవచ్చును. 1111111 

అవతారిక “అ స్త్యర్థానాం భవ న్యర్థి సర్వా విభ కృయః కర్తుర్విద్యమానత్వాత్ '' 

అను వా ర్తికమున వా ర్ర్తికకారుడు - అ_స్త్యర్థక ధాతువులకు, అనగా స త్తను బోధించు ధాతువు 

లకు లట్ యొక్క. అర్థమున (వ ర్రమానార్భమున) అన్ని లకారములును వచ్చును, ఏలయన 

ఆ ఉనికిలో క రయగునది నశింపకుండగ ఉంటూ ఉన్నది. ఒకడు కూపమును చూచినాడు. 

దాని కెపుడును అపాయము వచ్చినట్టు ఆతడు చూడలేదు. అందుచే “'కూపః అభూత్, 

కూపః అభవత్, కూపః బభూవ, కూపో భవిష్యతి, కూపో భవితా, కూపో౭_ స్తి” అని 

అన్ని లకారములును వర్తమానకాలార్థమునే బోధించును అని చెప్పి, “సిద్ధం తు యథా 

స్వకాలం సముచ్చారణాత్ * అను అనంతర వా ర్తికమున ఈ తిజ్విభక్తు లన్నియు (ప్రయో 

గాను సారముగ వాటి వాటి కాలమును బోధించుకొని ఒక్క వ ర్తమానార్థమును మా్యతమే 

కాదు అని |పతిపాదించినాడు. మొదటి వార్తికము (ప్రకారము వ ర్రమానార్భమున లట్ కు 

బదులు లజ్ మొదలగు వాటిని పయోగింపవచ్చును అని యన్నచో 'కూపః అస్తి ఆనుటకు 

బదులు “కూపః ఆసీత్” అని (పయోగించెడివారు. ఆ విధముగ |పయోగించుట లేదు. 

ణం... లంకా PATTIES mnt ననుట. పల న 
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కావున పయోగానుసారముగ ఆ యా లకారముల కాలమును గు ర్రింపవలెనని నిషేధ వారి 

కాఖ్మిపాయము. పైన చూపిన వా_ర్తికాభి పాయమును వివరించుచున్నాడు. 

శ్లో॥ సతామిన్షిియ సమ్బృన్దాతీ నై వసత్మా విశిష్యశ ! 

భేదేన వ్యవహారో హి వస్త్వ్యన్నర నిబన్దనః ॥ 112 

సతాం = వన్తువుల యొక్క, సా= ఆ, సత్తైవ = సత్తయే, ఇన్ట్రియ సంబంధాత్ = ఇంది 

యములతో సంబంధమువలన, విశిష్యతే = విశిష్ట రూపమున చూపబడుచున్నది, భేదేన = 

భేదముచేత, వ్యవహారః = వ్యవహారము, వస్త్య న్లర నిబన్గనో హీ = వస్త్వన్తరముపై ఆధార 

పడి యున్నది కదా? (“ఇంద్రియ సన్నికర్షముపై ఆధారపడి యున్నదికదా” అని [పదిపో 

ద్యోతమున నాగేశుడు వ్యాథ్యానించెను ). 

తాళ్ళ ర్య్రం ము సత్తులగు పదార్థముల స_త్తయే ఇం|దియ సంబంధ ముచే విశిష్ట 

రూపమున చూపబడుచున్నది. భేద వ్యవహారమంతయు ఇతర వస్తువులతో నేర్పడిన సంబం 

ధముపై (ఇం|దియ సన్నికర్షముపై) ఆధారపడినది కదా. 

ఎిశేవము.___. తనతో కలిసిన మరియొక పదార్థమునకు సంబంధించిన ధర్మములు 

తనపై (పసరించుటచే ఓక పదార్థమును గూర్చి వ్యవహరించుటకు అవకాశము లభించుచున్నది. 

కూపమునకు సత్త ఉన్నది. ఆ సత్తను (గహించినపుడు మాత్రమే శబ్ద ప్రయోగమునకు 

ఆవకాశమున్నది. ఇం[ద్రియముల ద్వారా దానిని [గహింపకున్నచో ఆ కూపము అసత్తుతో 

సమానము గాన దానిని గూర్చిన శాబ్బవ్యవహారము కుదరదు. కూపమునకు ఇం[దియములతో 
సంబంధము కలుగగలదు అను స్థలములందు ఆ సత్త భవిష్యత్సత్త యని వ్యవహరింతుము. 

ఇం[దియ కూప సన్నికర్షము జరిగిపోయిన యెడల ఆ సత్త భూతసత్త ; అది జరుగుచున్న 

పుడు వర్తమాన సత్త. ఈ విధముగ ఇంద్రియ సన్నికర్షము నందలి భేదమును బట్టి కాల 
తయ వ్యవహారము కూడ ఉండవచ్చును. అందుచే ఏ లకార ముపయోగించినను అర్థము 

మ్మాతము వర్తమానార్థమె అని చెప్పుట అయుక్తము. 11121 

అవతారిక... వర్తమాన విషయమున భూత భవిష్య ద్విభక్తులను పయోగింప 

రాదని నట్టు వర్తమాన విభ క్తిని గూడ భూత భవిష్య ద్విషయమున (పయోగింపరాదు కదా? 

కాని నిన్న కూపమును చూచినవాడు, లేదా రేపు చూడనున్నవాడు, ఇపుడు ఇం|దియ 

సంయోగము లేకున్నను “కూపః అస్తి” (నుయ్యి ఉన్నది) అని [పయోగించుచున్నాడు. ఈ 
శ్ర ఏ, ఏన అస్తి"కి భూతార్థమును గాని భావిష్యదర్థమును గాని చెప్పవలసి యున్నది; అది ఎట్టు 

యు క్తమగును అని ఆశంకించి చెప్పుచున్నాడు. 

శో ఆ స్పిత్వం వస్తుమా(త్రస్య బుద్దా తు పరిగృహ్యూతే | 

యః సమాసాదనాద్భేదః న త(త న వివక్షిత:ః ॥ 118 
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114] 
వస్తు మా|తస్య = (పతి వస్తువుయొక్కయు, అ స్తిత్వం తు ఆ సిత్వమైతే, బుద్ధ్యా = బుద్ధి 

చేత, పరిగృహ్యతే = (గహింపబడుచున్నది, సమాసాదనాత్ =ఇం; దియముల ద్వారా (గహిం 

చుట వలన ఏర్పడిన, యః ఇ ఏ, భేదః = భేదము కలదో, సః= అది, తత్ర = అచట 

(ఆ సామాన్య సత్తా విషయమున), న వివక్షితః = వివక్షితము కాదు. 

తాత్తర్భ యము బుద్ధిచేత వస్తువుయొక ,_ స త్తమాతమే [గహింపబడుచున్నది. 

ఇచట, ఇం|దియ సంబంధముచే నేర్పడిన భేదము వివక్షితము కాదు. 

బెనర జమ ఇం దియముతో వస్తువును సంబంధము కలుగుటచే నేర్పడు 

భూత భవిష్య ల్లక్షణమగు భేదమును వివక్షింపక, మనస్సుతో కూపమునందలి సత్తా మాత 

మునే |గహించినపుడు “కూపః అస్తి" అని సామాన్యరూపమున [ప్రయోగము యుక్తమే.॥118॥ 

అనతారిక-- వా సవమున సత్తకు జాపాదిక భేదమును అంగీకరింప బనిలేదు. 

సత్తకు గల భేదము యధార్థ మే అని చెప్పుచున్నాడు. 

శో యోగాద్వా ప్రీతః పుంస్వాభాాం న కించిదవతిష్టతే | 

స్వస్మిన్నాత్మని తత్రాన్యద్ భూతం భావి చ కథ్యతే ॥ 114 

వా లేదా, కింలిత్ = ఏ వస్తువును, స్త్రీత్వ పుంస్త్వాభ్యాం = ఆపచయోపచయములతో, 

యోగాత్ = సంబంధముండుట వలన, స్వస్మిన్ = తన సంబంధమగు, ఆత్మని = స్వరూ 

పమునందు, న అవతిష్టతే = స్థిరముగ ఉండదు, త్యత = దానియందు, అన్యత్ జ భిన్న 

మైన స్వరూపమే, భూతం = భూతమనియు, భావిచ = భావియనియు, కథ్యతే = చెప్పబడు 

చున్నది. 

తాత్సార్యోము---. ఏ వస్తువైనను సర్వదా ఉపచయాపచయములను (వృద్ధి హాస 

ములను) పొందుచుండును గాన ఒక్క స్వరూపముతో స్థిరముగా నుండదు. అందుచే వర్త 

మాన స్యరూపముకం టె భిన్న మైనది భూతస్వరూపము, దానికంటె భిన్నమైనది భావి స్వరూ 

పము. 

బివోరోణయు. పుంస్త్వమనగా ఉపచయము (వృద్ధి) ; స్రీత్యమనగా అపచయము 

(హాసము), (ప్రతి వస్తువును ఉపచయాపచయములను పౌందుచుండును. అందుచే ఒక్క 

క్షణమైనను అది స్వరూపముతో స్థిరముగ నుండజాలదు. కావున ఏ వస్తువునకై నను భూత 

స్వరూపము వేరు, వర్తమాన స్వరూపము వేరు. భవిష్యత్స్యరూపము వేరు. బుద్ధిచె రూప 

సామాన్యమును మాత్రము (గ్రహించి ఆ వస్తువే ఇది అని అనుకొనుచుందుము. యథార్థముగ 

భేదమున్నను బుద్ధిచే అభేదమును కల్పించి “కూపః అస్తి” ఇత్యాది సామాన్య వ్యవహారము 

చేయుచుందుము. 
1114! 
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అవతారిక. “తిజ్' (ప్రత్యయము క్రియను బోధించును. ఆ |క్రియచే కాల = 

పురుష - ఉప|గహ = సంఖ్యలు అభివ్యక్తము లగును. వాటిలో కాలస్వరూపమును పరీక్షించి 

ఇపుడు పురుషమును పరీక్షించుచున్నాడు. 

ల్లో (పత్యక్కా పరభావళ్చా ప్యుపాధీ క రృకర్మణో ౩ | 

తయోః కుతి విశేషేణ వాచక మధ్యమోత్తమౌ [1 క్షే 

ప్రత్యక్తా = (పత్యక్త్వము (నేను, తాను అను జీవాత్మ భావము), పరభావళ్చాపి = పరత్వము 

(మధ్యమ పురుషత్వము), కర్తృ కర్మణోః = కర్తృ కర్మలకు, ఉపాధి = ఉపాధులు, 

[కుతి విశేషేణడాశబ్ద విశేషముతో ఉపలక్షితములగు, మధ్యమో త్తమౌ =మధ్యమో త్రమములు, 

తయోః = ఆ (పత్యక్త్వ పరత్యములకు, వాచకౌ = వాదకములు. 

తాత్ళర్యయు. [పత్య_క్ష్యము పరత్వము అను ఈ రెండును కర్తృ కర్మలకు 

ఉపాధులు. శబ్దవిశేషోప లక్షితము లగు మధ్యమో.త్తమములు ఆ (ప్రత్య క్త్వ పరత్వములను 

బోధించును, 

బిశేషాంళ యులు పతి = ప్రతి పురుషనియందును లేదా (పతి నియతముగు 

రీతిలో, అజ్బాతి = చేష్ట చేయుచున్నది కాబట్టి, “పత్యజ్” అని చెప్పబడును. అనగా (పతి 

దేహమునందును నియతముగ నున్న అంతర్యామియగు జీవాత్మ. దానియొక్క ధర్మము 

ప్రత్య క ము. ఈ (పత్య కము ఉత్తమ పురుషముచే వాచ్యమగు ఆర్థము. “అహం పచామిి 

ఇత్యాదులలో “పచామి” మొదలగు ఆభ్యాతములచే బోధింపబడు పచనాది క్రియ అహంకార 

ముతో సమానాశ్రయముగ (“అహం' అను పదముచేత ఏది బోధింపబడ్య్యున్నదో దాని 

తోడనే కియ సంబంధించి యున్నది అని) బోధింపబడు చున్నది. జట్లు బోధింపబడుట 

ఉత్తమ పురుషమునకు విషయము. ఆత్మనేపదము, పరమ్మెపదము అని రెండు విధములుగ 

నున్న స్వ (ఉ త్తమపురుష్య వాచకముల భేదమును బట్టి ఈ ఉత్తమ పురుషము ఆహంకారా 

(శ్రయమగు (“నేను చేయుచున్నాను అను |పతీతిని బట్టి) కర్తకును తిజన్తవాచ్యమగు కర్మ 

కును ఉపాధిగ నున్నది. “పచే”, “పచామి” ఇత్యాదులలో ఊఉ త్తమ పురుషము కర్రకు ఉపాధి. 

ఇది కర్తుపాధియైనపుడు కొన్ని స్థలములలో కేవలము పరిస్మైెపదము చేతను, కొన్ని స్థలము 

లలో ఆత్మనే పదముచేతను, కొన్ని స్థలములలో రెండింటిచేతను పతీతమగును. “పచ 

(పచింపబడుచున్నాను) ఇత్యాది స్థలములలో ఇది అహంకారాశయమగు కర్మకు ఉపాధి. 

కర్మణి | పయోగమున ఆత్మనేపవము మా(త్రమే ఉండునుగాన కర్కోపాధియగు ఉత్తమ 

పురుషము ఆత్మనేపదము మా[తముచేతనే గమ్యమగును. ఈ విధముగ కర్తృ కర్మాదులకు 

విశేషణముగ భాసించు దానికి పురుషమని పేరు. ఈ భాసించునది (ప్రత్య క్తరూపమైనచో 

ప మ. 
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4 శ్రమప్రరుషము, పరత్వమైనచో మధ్యమపురుషము. అనగా క ర్రగాగాని, కర్మగాగాని 

భాసించునది తానై నచో (అహంకార సామానాధికరణ్య మున్నచో) ఉత్తమపురుషము, పరు 

డైనచో (పరభావ సామానాధికరణ్య మున్నచో) మధ్యమపురుషము. ఉ త్తమపురుషము వలె 

క రృ కర్మోపాధిభూతమగు మధ్యమపురుషము గూడ ఆత్మనేపద పరస్కైపదములచే (పతీత 

మగును “పచసి' “పచ సే అనునది కర్తుపాధి మధ్యమపురుషమునకును, “పచ్య సే' అనునది 

కర్కోపాధి మధ్యమపురుషమునకును ఉదాహరణము. ఈ విధముగ పరమ్మైపదాత్మనే పదాన్త 

శ్షబ్దోప లక్షితములగు ఉ త్రమపురుష మధ్యమ పురుషములు పత్యక్తం పరత్వములను టోధిం 

చును. మధ్యమ పదవాచ్యమగునది పశ్నించుట మొదలగు వాటికి యోగ్యముగ నుండును, 

“సవ వెళ్ళినావా 2 “వచ్చినావా Ol ఇత్యాది విధముల (ప్రశ్నించుటకు వీలుగా నుండవలెను, 

అనగా చేతన పదార్థముగ సుండవలెను. ఈ విధముగ కర్తృ కర్మ విశేషణమైన దానికి పురుష 

మని (పాబీనా చార్యుల వ్యవహారము. పాణినీయమున [పథమ - మధ్యమ - ఉత్తమ నామధేయ 

ములు మామే ఉన్నవిగాని “పురుషి నామధేయము లేదు. mln 

అవతారిక... ఉత్తమ పురుషము [కియకు అహంకారముతో సామానాధికరణ్య 

మును తెలుపుననియు, మధ్యమపురుషము పరత్యముతో సామానాధికరణ్యమును తెలుపు 

ననియ- అనగా |క్రియ తనతో సంబంధించినదని చెప్పినపుడు ఊ త్తమ పురుషమనియు, 

ఇతరునితో సంబంధించినట్టు చెప్పినపుడు మధ్యమపురుష మనియు వెనుక చెప్పబడినది. 

దీనినిబట్టి అహంకార పరభావములు చేతనముల విషయమముననే యు క్తములగును ; అచేతన 

విషయమున వీటికి [ప్రయోగము ఉపపన్నము కాదని చెప్పినట్లై నది. ఆబ్లైనచో ““శృణోత 

[గావాణః” ((ఓ శిలలారా ! వినండి) మొదలగు అచేతన పదార్థములను సంబోధించు | పయో 

గములు ఎట్టు కుదురును, అని ఆశంకించి చెప్పుచున్నాడు. 

శ్లో॥ సదసద్వాపి చైతన్య మేతాభ్యామేవ గమ్యతే । 

చైతన్య భాగే ప్రథమః పురుషో నతు వరే ॥ 2 

సక్ = వా స్తవమున ఉన్నదై నను, అసద్వాపి జ ఆరోపితమైనదగుటచే వా స్తవమున లేనిదై. 

నను, చైతన్యం = చైతన్యము, ఏతాభ్యామేవ = ఈ రెండింటిచేతనే, గమ్యతే = తెలియును, 

[ప్రథమః పురుషస్తు = పథమ పురుషమైతే, చై తన్యభాగే = చై తన్యాంశమున, న వర్తతే = 

పవర్తింపదు. 

తాత్సర్వూము...- ఈ రెండింటిచేతను, ఉన్నడైనను, లేనిదై నను చై. తన్యమే గమ్య 

మగును. పథ మపురుషము మా తము చె తన్యాంశ మున [పవర్తింపదు. 

వబిశేవాంళములు = శబ్దమును ఉచ్చరించుటచే ఏ అర్థము బోధింపబడునో దానిని 

బట్టియే ఈ శాస్త్రమున, అన్యాథఖానము జరుగుచుండును. అందుచే శాబ్దమగు (శబ్బ్దబోధ్యమగు) 

వై తన్యము అంతటను ఉన్నది. కాని పదాంతరములచే ఒక పదార్థము చైతన్యరహిత మని 

తెలిసినచో అట్టి స్థలములలో చైతన్యము ఆరోపితము. కావున “శృణోత |గావాణః'' ఇత్యా 
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దులలో చైతన్యము వా స్తవమున లేకపోయినను ఆరోపితముగ నున్నది. ఈ విధముగ ఉత్తమ 

మధ్యమపురుషములు చేతనపదార్థ మాత బోధకములు. _పథమపురుషము మాత్రము అచేతన 

పదార్ధ మా[త బోధకము. దీని స్థలమున చై తన్యారోపణము గూడ ఉండదు. 12 

అవతారిక *“బుధ్యతే”, “జానాతి” “చేతయతే' ఇత్యాది పథమపురుష |పయోగ 

స్థలములలో గూడ చై తన్యోపాధి యగు కర్తయ తెలియుచున్నాడు “తెలిసికొనుట మొదలగు 

[క్రియలను చేయ కర్త చేతనమే కదా? అందుచే “వై తన్యభాగే [ప్రథమః పురుషోనతు 

వర్తతే” అని చెప్పుట అయు కము కదా, యని ఆశంకించి సమాధానము చెప్పుచున్నాడు. 

శో బుధిజానాతిచితిథి 8 (పథమే పృురుషేసతి । 

సంజ్ఞానాద్ధెర్న వై తన్యస్యోపయోగః (పకాశ్యతే il 8 

పథమే పురుషే సతి = [పథమ పురుషమును [ప్రయోగించినపుడు, సంజ్ఞానార్థిః = చైతన్యా 

రకము లగు, బుధిజానాతి చితిఖిః = బుధ = జ్ఞా - చిత్ ధాతువులచే, చై తన్యస్య = చెత 

న్యము యొక్క, ఉపయోగః = ఉపయోగము, న పకాశ్యతే = (పకాశింపబడుట లేదు. 

తాత్ఫర్భంయు.._ చై తన్యార్థకములగు (జ్ఞానార్థకములగు) బుధ్, జ్ఞా, చిత్ ధాతు 

వులు [పథమపురుషమును పప్రయోగించినపుడు చై తన్యోపయోగమును ,పకాశింపచేయుట లేదు. 

వివరణము “బుధ్యతే' (తెలిసికొనుచున్నాడు) ఇత్యాదులలో బుధ ధాతువు 

మొదలగు వాటికే చేతన ధర్మమగు జ్ఞానము అను అర్థమున్నది గాన చైతన్య ప్రకాశము 

కనబడుచున్నది గాని, ఇది (చైతన్య (పకాశము) [పథమపురుష పయోగమువలన కాదు. 

శ్రానార్థములు కాని ధాతువులతో |పథమ పురుషమును |పయోగించినపుడు ఈ చైతన్య (పకా 

శము కానవచ్చుట లేదు కదా ? ఊత్తమ మధ్యమపురుషములు మాత్రము అస్మద్యుష్మదర్థము 

లతో సమానాధికరణములు కావున - అనగా “ఆస్మద్యు త్తమః' (1-4-107) ““యుష్ట్మద్యుప 

పదే సమానాధికరణే స్థానిన్యపి మధ్యమః'' (1-4-105) అను సూ తములబే అస్మచ్చబ్ద 

యుష్మచ్చబ్దములను (పయోగించినపుడు గాని, వాటి యర్థము గమ్యమగునపుడుగాని, ఉత్తమ 

మధ్యమపురుషములను విధించుట వలన, ఈ రెండు పురుషములుకు చైతన్య వ్యాపారమును 

తప్పక (పకాశింపజేయును. [ప్రథమపురుష (పయోగస్థలములలో మా|తము ఎచటనై న చైతన్య 

వ్యాపారము కనబడినచో, అది ధాత్వర్థ మగుట చే వచ్చినదే కాని [పథమ పుర్నుమును బట్టి 

ఏర్పడినది కాదు. అందుచే ““వైతన్యభాగే _పథమః పురుషో న తు వర్తతే అని చెప్పుట 

యుక్తమే అని భావము. EI 

అవతారిక పరభావము (పరత్యము) బోధ్యమగునపుడు మధ్యమ పుర్వుము 
విధింపబడినది. ఈ విషయమున మతాంతరముచే ఒక విశేషమును చెప్పుచున్నాడు. 

శో స మ్చోధనార్థ 8 సర్వత్ర మధ్య'మే కె శ్చిదిష్యతే | 

తథా సమ్చొధనే సర్వాం (ప్రథమాం యుష్మదో విదుః ॥ 4 
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సర్వత = సమస్తమైన, మధ్యమే = మధ్యమపురుష స్థలమునందును, కై శ్చిత్ = కొంతమంది 

చేత, స మ్చోధనార్థః =సంటో ధన రూపార్థము, ఇష్యతే = అంగీకరింపబడును, తథా = అట్టే, 

యుష్మదః = యుష్మచ్చబ్దము యొక్క, సర్వాం కౌ సమ స్తమైన, (_పథమాం = _పథమా 

విభ క్రిని, సమ్చోధనే = సంబోధనము నందు, విదుః = ఆంగీకరించుచున్నారు. 

తాత్పర్యము కొందరు మధ్యమపురుష స్థలము లన్నింటియందును సంబోధ 

నారమునే అంగీకరింతురు. ఇకపై యుష్కచ్ళబ్ల |పథమారూపము లన్నింటిని సంబోధనము 
థి య ట 

నందే అంగీకరింతురు. 

ఎవరో ణఖము.___ “గచ్చ! (వెళ్ళుము) “భుజ్జ్వ' (తినుము) ఇత్యాది స్థలములందు 

ఆజ్ఞ వివకితము గాన, (అట్టి స్థలములలో ఎదుటివానిని ఆధీముఖముగ చేసికొని ఆతనిని 

ఆజ్ఞాపింపవఅసి యున్నదిగాన), సంబోధన ముండునని అందరును అంగీకరింతురు. ఆనగా 

“త్వం గచ్చ! అను దానికి “ఓయీ, ఇటు చూడుము: నీవు వెళ్ళుము” అన్నట్లు అర్థము 

చెప్పవలసి యుండును. ఆజ్ఞ్యారక ముల (ప్రయోగమునందే కాక మధ్యమపురుష సామాన్యమున 

అనగా “త్వం పచసి' ఇత్యాది స్థలములందు గూడ సంబోధనమున్నదని కొందరు అంగీక 

రింతురు. వీరి అభిప్రాయము |పకారము సంటోధనమనగా ఆభిముఖ్యమును మా(|తమును 

చేయుట. అందుచే యుష్మచ్చట్ది [ప్రథమా విభకి మూడు వచనములందును సంబోధనయే 

యని వీరి అభ్మిపాయము. 

అవతారిక మధ్యమపురుషము, యుష్మచ్చట్ద [ప్రథమా విభ క్రియు వెనుకటి 

కారికలో చెప్పిన విధమున సంబోధనార్థములై న పక్షమున “స్వా హేన్ష) శ[తుః వర్ధస్వ' 

“రాజాథభవ యుధ్యస్య' ఇత్యాది స్థలములలో “వర్ధస్వ “యుధ్యస్య' అను మధ్యమపురుష 

రూపములను పయోగించుటచే అధ్యాహార్యమగు “త్వం అనునది సంబోధనము కావలెను. 

అపుడు దానితో “ఇం[ద శ_ుః' “రాజా” అను పదములు సమానాధికరణములుగాన (అనగా 

“త్వం' అను దానికి ఆ పదములు విశేషణములు గాన) ఇవి గూడ సంటోధనము లగును. 

అపుడు “ఇంద శతో' “రాజన్” అని (పయోగింపవలెను గాని “ఇంద శతుఃి “రాజా” 

అని [పయోగింపరాదు కదా, యని ఆశంకించి సమాధానము చెప్పుచున్నాడు. 

శో సమ్చోధనం నలోకేఒస్పి విధాత వ్యేన వస్తునా | 

స్వాహేన్ష శత్రుర్వర్ణన్వ యథా రాజా భవేతి చ ॥ ర 

విధాత వ్యేన = విధింపదగిన, వస్తునా = వస్తువుతో, లోకే = లోకమునందు, సమోధనంకా 

సంబోధనము, నా స్తి=లేదు, యథా=ాఎట్టనగా- స్మా హేని శ|తుః వర్ధస్వ” = “సా హేన్ట 

శ తుర్వర్గస్వ' అనునదియు, రాజా భవి ఇతి చి = “రాజా భవి” అనునదియు ఉదా 

హరణములు. 

తాత్ఫ్సర్భం యము ““స్వా హేన్ట్ర శతుర్వర్ధ స్వ” ““రాజాభవ” ఇత్యాదులందువలె 

విధింపదగిన వస్తువుతో లోకమునం దెక్కుడను సంబోధ నము ఉండదు. 

[32] 
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బిశేవము__ ''సిద్ధస్యాభిముఖీ భావమా[(తం సమ్మోధనం విదుః” (వాక్యప. 111 
సా. 168) అని చెప్పిన విధముగ సిద్ధమగు వానిని అభిముఖముగా చేసికొనుటకు సంబోధన 

మని పేరు. ఈ విధముగ సిద్ధమగు దాని విషయమున మా|తమే సంబోధనముండును గాని 

సాధ్యమగు దాని విషయమున సంబోధన ముండదు. ఉదాహరణమునకు-- ఒకడు రాజ్యమును 

పొంది రాజుగానున్నచో ఆతనిని “ఓ రాజా !' అని సంబోధింపవచ్చును. ఇంకను రాజు కాని 

వానిని 'ఓ రాజా: అని సంబోధించుట ఎట్టు కుదురును ? పె ఉదాహరణములలో ““ఇం[ద 

శతుత్యము' (ఇందుని సంహరించే వాడగుట - ఇది యాగము పూర్తియెనచో తరువాత 

లభించునది), రాజత్వము (ఇది కూడ యుద్ధములో జయము లభించినచో లభించునది), అను 

నవి సాధ్యములే కాని సిద్ధములు కావు. అట్టి సాధ్యములగు వాటిని పురస్కరించుకొని సంబో 

ధనము కుదురదు. కావున శతు రాజపదములకు సంబోధన కార్యములు ('శతు' పదము 

నందలి 'ఉఊ కారమునకు గుణము, రాజన్ - అంత్యనకారము లోపింపకుండుట అనునవి) 

కలుగవు. 

అవతారితో___ “సమ్మోధనార్థః' ఇత్యాది కారికలో చెప్పిన విధముగ యుష్మచ్చటబ్ది 

(ప్రథమా విభక్తి సంబోధన విభ క్తి గాన ఈ కింది శాస్త్ర కార్యము సిద్ధించునని చెప్పుచున్నాడు 

శో॥ యుష్కదః (ప్రథమా న్నస్య పరశ్చేన్న పదాదసౌా । 

యుష్మదర్హస్య సిద్దత్వాన్నియళా చాద్యుదాత్తతా ॥ 6 

యుష్మదర్థ స్య = యువ్మచ్చబ్దారము, _ సిద్ధత్యాత్ కా సిద్ధమైనదగుట వలన, అసౌ = ఇది 

(యుష్మచ్చబ్ద (పథమాంతము), పదాత్ = పదముకంటె, పరః = పరమైనది, న చేత్ = 

కాకున్నచో, యుషమ్మదః = యుష్మచ్చబ్దము యొక్క-, [1పథమాన్తస్య = [పథమాంతమునకు, 

ఆద్యుదా త్తతా = ఆద్యుదాత్తత్వము, నియతా = సియతముగ నుండును. 

తాత్త్సర్భ ము___ యుష్మచ్చద్దానము సిద్ధము గాన, యుష్మచ్చబ్ద పథ మాంతిము, 

పదముకంజటె పరము కాకున్న చో, దానికి ఆద్యుదాత్తత్యము నియతముగ లభించును. 

బిశేషాంళయు_._ ఆ మం|తితము యొక, (సంబోధన పదముయొక్క-) ఆది 

ఉదాత్తము అగునని “ఆమని తస్య చి (8.1198) అను సూ(తముచే విధింపబడినది. “తథా 

సంబోధనే సర్వాం [పథమాం యుష్మదో విదుః'' అని పూర్వకారికలో చెప్పిన విధమున 

యుష్మచ్చటబ్ది పథమారూపము లన్నియు సంబోధమే గాన వాటి విషయమున ఈ స్ఫూతము 

(పవ ర్తించి “త్వమగ్న పయాజానుయాజానాం పురస్తాత్” ఇత్యాది వాక్యములలోని యుష్మ 

చృబ్దమునకు నియతముగ ఆద్యుదా త్తత్వము లభించుచున్నది. ఇది పదముకం టె పరమైనపుడు 

మా[తము 'ఆమస్రితస్య చి (8-1-19) అను మరియొక సూతముచే (పదముకం టె పర 

మును, పాదాదియందు లేనిదియ ఆగు ఆ మం[తితమునకంతకును అనుదా త్రము వచ్చును 

అని దీని యర్థము) అనుదా త్తమగును, '“ “దేవీరాపః శుద్ధా యూయమ్' ఇత్యాదులుదాహర 

ణము. ఇచట “యూయం అను యుష్మచ్చబ్ది (పథమా బహువాంచనాంతపదము ఆ మంతి 
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7] 
తము. ఇది పదముకం'టె పరముగాన్ల అనుదా త్తము వచ్చినది. సిద్ధమగునది సంబోధన విషయ 

మగుటలో వి|పతి పత్తి లేదని సూచించుటకై “యుష్మదర్థస్య సిద్ధత్వాత్ అని చెప్పబడినది. 

ఈ విధముగ యుష్మచ్చబ్ద (పథమారూపము లన్నియు సంబోధనములు గావున “ఆమంతి 

తస్య చి అను మొదట చెప్పిన సూ తమును అనుసరించి (ఆ పరము పదముకంటె పరము 

కానపుడు) నియతముగ ఆద్యుదా త్తము వచ్చుటకు అవకాశమున్నదని తాత్పర్యము. 

అవతారిక _-- మైన చెప్పిన విధముగ పురుష పత్యయములు నియతార్థ మును 

బోధించునని తేలినది. అప్లై నచో 'శాలాకికో2 స్మి” “శాలాకికోఒసి* ఇత్యాది ప్రయోగములు 

కుదురవు. ఏలయన శలాకా శబముకంచి శలాక లతో ఆడుచున్నాడు (శలాకాభిః దీవ్యతి = 

దీవ్యతి అనునది (పథమ పురుషములో నున్నది) అను ఆర్థమున “తేన దీవ్యతి, ఖనతి, జయతి, 

జితమ్” అను సూత్రముచే (4-4-2) శక్ పత్యయము చేయగా “శాలాకికః అను రూపము 

నిషృన్నమైనది. అనగా ఇచట 'దీవ్యతి' అని [పథమపురుషముచే అర్థము నిర్దశింపబడునపుడు 

మా[తమే తద్ధితవచ్చును. పె ఉదాహరణములలో ఉత్తమ - మధ్యమ విషయములలో ఇది 

వచ్చుటకు అవకాశము లేదు కిదా యని ఆశంకించి సమాధానము చెప్పుచున్నాడు. 

శో గుణ _పధానతా భేదః పురుషాది విపర్యయ:ః . 

నిర్షిష్టసా్యన్య థా శాస్త్రే నిత్యత్వాన్నవిరుధ్యతే [1 7 

నిత్యత్వాత్ = శబ్రము నిత్యమగుటవలన, శాస్తే = కాస్త్రమునందు, అన్యథా = మరియొక 

విధముగా, నిర్దిష్షస్య = నిర్దేశింపబడిన శబ్దమునకు, గుణ [పధానత్రా భేదః = గుణ [పధానతా 

భేదము, పురుషాది విపర్యయః = పురుషాదుల మార్పు, న విరుధ్య తే = విరుద్ధములు కావు. 

తాతృర్యము--- శబ్దము నిత్యము. అందుచే శాస్త్రమునందు మరియొక విధముగ 

నిర్దిష్టమగు శబ్దమునకు, గుణ |పధానత్రా భేదముగాని, పురుషాదుల విపర్యయము గాని వచ్చి 

నను ఆది విరుద్ధము కాదు. 

విశేషము శాస్త్రము నిత్యములగు శబ్దముల అన్యాథ్యా నము (పకృతి [ప్రత్య 

యాదుల విభాగముచే శబ్ద నిష్పాదనము అన్వాఖ్యానము) చేయునపుడు ఏదియో ఒక అర్థమును 

నిమి త్రముగ చూపవలెను గాన దానిని చూపుచు, దానికి ఆవశ్యకములగు ఏవియో పురుషాదు 

లను కూడ చూపుచుండును. కాని చూపిన ఆ పురుషాదులే, అంతటను, ఆ ఆర్థమున భాసింప 

వలెనను నియమము లేదు. “తేనదీవ్యతి,...” ఇత్యాది లక్షణమున (శాస్త్రమున) ఆఖ్యాత 

పధాన నిరేశము చేసినను తద్ధితాంతము సత్త్వ (పధానమగును. అనగా తద్ధితాంతమగు 

'శాలాకికః' అను దానికి “శలాకతో ఆడుచున్నాడు” అను నర్థము కాక ““శలాకలతో ఆడెడు 

వాడు” అను నర్థము చెప్పుటచే ఈ శబ్దము సత్త్వ _పధాన మైనది. కావుననే దీనికి లింగాదు 

లతో సంబంధ మేర్పడినది. ఇవే లక్షణమునందు ఒక పురుషమును (గహించినను లక్ష్యమున 

పుర్నుంతరాన్వయము కలుగుటలో దోషము లేదు. 



వాఠ్యపదీయము 500 పురుష 

అవతారిక ఈ విషయమునే సమర్థించుటకు చెప్పుచున్నాడు. 

శో యథానిర్దేశమర్ధాః స్యుర్యేషాం శాస్త్రం విధాయకమ్ | 

కిజ్బోత్ సామాన్యమా|శిత్య స్థితే తు (పతిపాదనమ్ ॥ 8 

యేషాం = ఎవరి మతమునందు, శాస్త్రం = కొస్త్రము, విధాయకం = శబ్ద నిష్పాదకమో, వారి 
మతము ననుసరించి, ఆర్ధాః = అర్థములు, యథా నిర్దేశం = శాస్త్ర నిర్దేశానుసారముగనే, 

స్యుః = అగును (కావలసి వచ్చును), స్థితే = ఒకానొక శబ్బస్యరూప ముంగగా, కించిత్ = 

ఒకానొక, సామాన్యం = సామాన్య ధర్మమును, ఆిత్య = ఆళయించి, (పతిపాదనం జు 

శబ్దార (పతిపాదనము, (చేయబడును). 

తాత్పర్యము శాస్త్రము శబ్బములను సృష్టించును అని అంగీకరించెడి వారి మత 

మున అర్థములు శాస్త్రములో నిర్దేశించిన విధముగ మా|తమే ఉండునని చెప్పవలసి వచ్చును. 

(అది యు.క్ష్తము కాదు) ఉన్న శబ్దమునకు, ఏదియో ఒక సామాన్య ధర్మము నాశ్రయించి, 

అర్థ (ప్రతిపాదనము చేయబడుచుండును. 

ఎివరజము.___. శాస్త్రముచే శబ్దములు నిర్మింపబడును అని కొందరి అభిప్రాయము. 

అట్నైనచో శాస్ర్రము ఏ పదమునకు ఏ అర్థమును నిక్టేశించినదో ఆ అర్థమే బోధింపబడును 
గాని మరియొక అర్థమును బోధించుటకు వీలుపడదు. అ్లై నచో “శాలాకికః”, “ఆతీకకి 

ఇత్యాది పదములకు “శలాకలచే ఆడుచున్నాడు”" “అక్షములచే ఆడుచున్నాడు' ఇత్యాది విధ 

ముల _1పథమపుర్ను సంబద్ధారమునే చెప్పవలసి యుండును అటైనచో వెనుక ఆళంకించిన 

విధమున “శాలాకికో౭_సి” *శాలాకికోఒస్మి" ఇత్యాది [ప్రయోగములు .అయు_క్తము లనవలసి 

వచ్చును. కావున శాస్త్రము నిత్యమగు శబ్దమునే సాధించుచు, ఏదియో ఒక సామాన్య ధ్యర 
మును [గహించి అర్థ నిర్వచనము చేయుచుండునని చెప్పుట యుక్తము. ఇట్లు అంగీకరించిన 

పక్షమున '“శాలాకికఃి ఇత్యాదులలో “శలాకలచే ఆడుటి మొదలగు సామాన్యమున కే [గహ 

ణము గాని పురుషవిశేషము గాని, ఆభ్యాతార్థత్వాదికము గాని వివక్షితము కాదు. 

అవతారిక. ఈ విషయమున భాష్యకారదర్శితమగు దృష్టాంతమును చూపు 
చున్నాడు. 

ల్లో॥ యో౬ 'శ్వే యః పీఠ ఇత్య(త భూతయోర శ్యపీఠయోః । 

యథోపలక్షణార్థత్వం తథార్దేష్వనుశాసనమ్ 11 9 

యః = ఎవడు, అశ్యే = అశ్వముపై నున్నాడో, యః == ఎవడు, పీఠే = పీఠమునందు 
ఉన్నాడో (అతడు దేవదత్తుడు), ఇత్య[త = ఇత్యాది స్థఅములందు, భూతయోః = సిద్ధములై 

ఉన్న, అశ్యపిథఠయోః = ఆశ్యపీఠములు, యథా = ఏ విధముగా, ఉపలక్షణార్థత్వం = ఉప 

లక్షణములుగ ఉపయోగించుచున్నవో, తథా = అరే, అర్థేష = అర్థములయందు, అనుశాస 

నమ్= శాస్త్రాను శాసనము (చేయబడును). 
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తాత్పర్యము ““అశ్వముపై ఎవ్వడున్నాడో, పీఠముపై ఎవ్వడున్నాడో ఆతడు 
దేవదత్తుడు'' ఇత్యాది వాక్యములలో సిద్ధములగు అశ్వపీఠాదులు ఉపలక్షణములుగ నున్నట్లు 

శభ్రానుశాసనమునందు చూపబడు అర్థములు గూడ ఉ పలక్షణార్థములే. 

సిశేషాంళ ము ఒక్కచోట చాలామంది ఉన్నప్పుడు, వీరిలో దేవదత్తుడు ఎవరు, 
అని ఎవరైన |పశ్నింపగా, ““అశ్వముపై నున్నవాడు దేవదత్తుడు?” లేదా “పీటపై కూర్చున్న 

వాడు దేవదత్తుడు” అని సమాధానము చెప్పుదురు. ఇచట అశ్యమేదియో లేదా పీఠమేదియో 

చెప్పవలసిన పనిలేదు. అవి సిద్ధములై. (ప్రవ్టకు తెలిసియే యున్నవి. దేవదత్తు డెవరో అనునది 
యే [కొత్తగ చెప్పవలసిన విషయము గాన అది విధేయము. దేవదత్తునికి గుర్తుగా (ఉపలక్ష 

ణముగ) అశ్వపీఠాదులు చెప్పబడుచున్నవి. అథ్రై “తేన దీవ్యతి*' _ ఇత్యాది శా స్త్రముచే 

విహితములగు (ప్రత్యయములకే |(పాధాన్యము గాని అర్థములకు ఆంత [పాధాన్యము లేదు. 

అవి కేవలము ఉపలక్షణము మాతమే. కావున వాటి యర్థము అవియైన కావచ్చును లేదా 
వానికి ఇంచుమించుగా దగ్గరలోనున్న ఇతరములు అర్థము కావచ్చును. (ప్రత్యయాదులను 

విధించుటయే వ్యాకరణ శాస్త్రమునకు ప్రధానోద్దేశ్యము గాని అర్థ |పతిపాదనము కాదు. 

వ్రడువ నముద్దోళము ముగినీనోది 



సంఖ్యా సముభ్రిశము 

అవనతారితో___. ఇపుడు సంఖ్యను గూర్చి విచారించుచున్నాడు. 

శ్లో! సంఖ్యావాన్ స_త్త్వభూతోర్టః సర్వ ఏవాభిధీయశే | 
భేదాభేదవిభాగో హి లోకే సంఖ్యానిబన్గనః 1 | 

స త్త్వభూతః = [దవ్యస్వరూపమగు, సర్వః ఏవ = సమ సమెన, అర్థ ౩= పదార్థము సంఖ్యా 

oy ఇన ® వాన్ = సంఖ్య కలదిగా, అభిధీయతే = చెప్పబడుచున్నది, లోతే = లోకమునందు, భేదాభేద 

విభాగః = భేదము అఖేదము అను వాని నుద్దెశించిన విభజనము, _సంఖథ్యా నిబన్లనో హి = 
సంఖ్యనుబట్టి ఏర్పడునది కదా. న 

క తాత్పర్యము--- [ద్రవ్యరూపమగు (పతి పదార్థము - అనగా [పతి (ద్రవ్యము, 
సంఖ్య కలదిగా చెప్పబడినది. లోకమున భేదాఖేద రూపమగు విభాగము సంఖ్యను బట్టియే 
ఏర్పడినది కదా ? + 

విశేషము “ఇది” “అది” అని సర్వనామములచే నిర్లేశించుటకు యోగ్యమగు 
వస్తువులు పరస్పరము భిన్నములుగ నుండును. ఈ వస్తువులలో నున్న భేదమును రెండు, 

మొదలగు సంఖ్యలచే, ఒక వస్తువునుండి మరియొక వస్తువును వేరుగ నుదేశించి చూప 

వీలగును. ఈవిధముగ ఆన్ని |దవ్యములును సంఖ్యలతో సంబంధించి యుండును. ఒకటి 

అను సంఖ్య అభేదమును, రెండు మొదలగు సంఖ్య లన్ని యును భేదమును సూచించును... 

అవతారిక. వైశేషికాదులు సంఖ్య గుణమనియ, ద్రవ్యమును ఆశ్రయించి. 
యుండుననియు అంగీకరించిరి. ఆసహాయమగు [దవ్యము (అనగా ఒక [ద్రవ్యము [పక్క 

మరియొక |దవ్యము లేనిచో ఆది) ఏకత్వరూపమనియు, ఆ [దవ్యము సహాయమైనచో 

ద్విత్వాదిక మనియు, అందుచే (దవ్య వ్యతిరి క్త్రమగు సంఖ్య అనునది స్వతం[తముగ లేదనియు 

కొందరి యభ్మిపాయము. ఏది ఎట్టున్నను కిక (ప్రమాణము నాశయించు వారికి పదార్థ 

విచారణము విషయమున ఆంత పట్టింపు లేదు. శాస్త్రకారులు లోక వ్యవహారానుసారముగ 

పదార్థ కల్పన చేసియున్నారు. వారు చేసిన కల్పన ననుసరించి పదారముల వ్యవస్త చేయ 

వలసి యున్నదని చెప్పుచున్నాడు. క్ష న 

ట్లో॥ స ధర్మో వ్యతిరికో వా తెషామాతై్మవ హా తథా! 

భీదహేతుత్వ మా శిత్య సంఖ్యేతి ప్యపది శ్యతే i 2 

సః=ఆ, ధర్మః = సంఖ్యారూపమగు ధర్మము, వ్యతిరికోవా = [దవ్యముకంటె భిన్నమైన 

దైనను తథా = మరియు, తేషాం= ఆ [దవ్యముల యొక్క, ఆత్రైవవా కా స్యరూపమే 

ir Fir 
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503 పదకాండము 

యైనను, భేద హేతుత్వం = ఆ (ద్రవ్యముల పరస్పర భదమునకు హేతువగుటను, ఆ్రిత్యా 

ఆధారముగ చేసికొని, సంఖ్యితి = సంఖ్యయని, వ్యపదిశ్యతే = చెప్పబడుచున్నది. 

త్రాతృ్రరో కిము ఆ ధరశ్రము [దవ్యములకంటె భిన్న మైనను, [దవ్యస్వరూప మే 

యైనను, [దవ్యముల భేదమునకు హేతువగుటను బట్టి సంఖ్య అని చెప్పబడుచున్నది. 

వివరణము--- ధర్మము [దవ్యములకం చె భిన్నమైన గుణమా లేక [దవ్యరూపమా 

అనెడు విచారము ని[ష్పయోజనము. ఒకటి, రెండు, మూడు మొదలగు భేద వ్యవహారము 

నకు హేతువగు ఒకానొక ధర్మమున్నట్టు శబ్ధ్బమువలన తెలియునున్నది. చేదజ్హతువగు ఈ 

ధర్మమునకు 'సంచషై ఇతి సంఖ్యా (స్పష్టముగ బేదమును చెప్పునది గావున సంఖ్య) అను 

సార్థకనామము వ్యవహారములో నున్నది. 

అవతొ రశ సంఖ్య [దవ్యా[శితమైనచో గుణాదులలో గూడ (ఒక రూపము, 

రెండు రూపములు ఇత్యాది విధమున) సంఖ్యనుబట్టి వ్యవహారము ఎట్లు ఏర్పడుచున్నది అని 

అశంకించుకొని చెప్పుచున్నాడు. 

లో సమవేతా పరిచ్చేద్యే క్యచిదన్య(త సా స్థితౌ | 

(ప్రకల్పయతి భావానాం సంభ్యా భేదం తథాత్మనః ॥ ఫి 

పరిచ్చేద్యే = పరిచ్చేద్యమగు దానియందు ((ద్రవ్యమునందు,, సమవేతా క సమవాయ సంబం 

ధముతో నుండునదియు, క్వచిత్ = కొన్ని స్థలములందు, అన్య[త a పరిచ్చేద్యము కానిదాని 

యందు, స్థితా = ఉన్నదియు అగు, సాజ ఆ, సంఖ్యా = సంఖ్య, భావానాం ఇ భావముల 

కును, తథా = మరియు, ఆత్మనః = తనకును, భేదం == భేదమును, (పకల్పయతి = కల్పిం 

చును. 

తాత్సర _ము-— ఒకప్పుడు పరిచ్చేద్యమునందు సమవామ సంబంధముతో నుండు 

నదియు, ఒకప్పుడు పరిచ్చేద్యము కాని దానితో సంబంధించునదియు అగు సంఖ్య భావముల 

కును తనకును గూడ భేదమును కల్పించును. 

విశ్వేము- ద్రవ్యము పరిచ్చేద్యమగునపుడు, అనగా సంఖ్య [దవ్యమునందున్న 

భేదమును తెలుపునపుడు, అది (సంఖ్య) గుణముగాన దవ్యమునందే సమవాయ సంబంధ 

ముతో నుండును. ఈ సంఖ్య గుణములను గూడ పరిచ్చేదించును. అపుడు గుణములందు 

గుణాంతరము లుండవుగాన సంఖ్య ఆ గుణములందు కాక ఆ గుణములకు ఏ [ద్రవ్యములు 

ఆశయములో ఆ [దవ్యములందే సమవాయ సంబంధముతో నుండును. రూపాది గుణము 

లును సంఖ్యయు ఒకే [దవ్యమునందు సముదాయ సంబంధముతో నున్నవి గాన సంఖ్య 

గుణములను పరిచ్చేదింప గలుగుచున్నది. ఇల్లై సంఖ్య తన్ను (సంఖ్యను గూడ పరిచ్చేదించు 

చున్నది. ఉదాహరణమునకు.. శతం, శతే, శతాని ఇత్యాదు లలో శత సంఖ్యను ఏకద్వి 

(తిత్వాది సంఖ్యలు పరిచ్చేదించుచున్నవి. ఇట్టి స్థలములలో గూడ సంఖ్య దవ్యసమవేతమై 
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యుండి, ద్రవ్య సమవేతములగు సంఖ్యాంతర ములను పరిచ్చేదించుచున్నది. ఇట్లే “పంచకర్మ 

జాతయః” “ర్వేసామాన్యే' ఇత్యాది స్థలములలో పదార్థ సమవేతమగు సంఖ్య, పదార్థ సమ 

వేతములగు కర్మ జాత్యాదులను పరిచ్చేదించుచున్నది. నిరూపాఖ్యమగు (స్వరూప రహితమగు) 

అభావమునకు గూడ కౌపాధికమగు సంఖ్యా సంబంధముచే “చత్వారః అభావాః' ఇత్యాది 

వ్యవహారము చేయబడుచున్నది. ఈ విధముగ కొన్ని స్థలములలో సంఖ్యకు స్వపరిచ్చేద్య 
ముతో సంబంధము ముఖ్యము. కొన్ని యెడల గౌణము. ఈ విధముగ భేదగణనా మా[త 

లక్షణమగు సంఖ్య అనునది ఒకటి ఉన్నదనియు దానితో వ్యవహారము చేయవచ్చుననియు 
చెప్పిన సరిపోవును. దీనిని గూర్చిన కాస్త్రకార మతభేదములతో మనకు పనిలేదని యుర్ధము. 

| లీ॥ 

అవతారిక. సంఖ్య దవ్య సమవేతమైనను గుణాదుల భేద వ్యవహారమునకు 

ఉపయోగింపవచ్చును అను విషయమున దృష్టాంతమును చూపుచున్నాడు. 

శ్లో॥ పరత్వేచాపరల్వే చ భేదే తుల్యా శుతిర్యథా । 

సంఖ్యా శబ్దాభిధీయత్వం భేదహేతో స్తథా గుణే ॥ 4 

పరల్వేచ = పరత్యము విషయమునను, అపరత్వేచ = అపరత్వము విషయమునను, భేదే = 
భేదమున్నను, య్య = ఏ విధముగ, తుల్యా = సమానమగు, (శుతిః = శ వణమున్నదో, 
తథా = అదే, భేదహేతోః = [దవ్య భేదమునకు కారణభూతమగు సంఖ్యయే, గుణే = గుణము 
విషయమునందు గూడ, సంఖ్యా శబ్దాభిధియత్వం = సంఖ్యా శబ్దముచే అభిధేయమగును, 

తాత్పర్యము. (ద వ్య గుణములకు సంబంధించిన పరత్వా పర త్వముల్న విషయ 

మున భేదమున్నను ఏ విధముగ తుల్యమగు పరత్వాపరత్వముల (శ్రుతి యుండునో ఆమే. 
[దవ్యభేద హేతువగు సంఖ్యయే గుణము విషయమున గూడ సంఖ్యా ళద్దాభిధయయమై 

యుండును, 

విశేషము రెండు (ద్రవ్యములు వేరు వేరు [పదేశములందున్నపుడు ఈ [దవ్యము 

దూరముగ (పరముగ) నున్నది. ఇది దగ్గరగ (అపరముగ) ఉన్నది అను పరత్వాపరత్వ 

రూపములగు గుణములు |[దవ్య సమవేతములై భాసించుచుండును. అల్లే రూపాది గుణముల 

విషయమునందు గూడ ఈ పరత్వాపరత్వ బుద్ధి కలుగుచున్నది. ఈ రూపాది విషయక 

పరాపర బుద్ధికి దవ్యవిషయక పగాపరబుద్ధులే కారణము. అనగా |దవ్యమగు ఘటము 

పదముగ నున్నదిగాన దాని రూపముగూడ పదముగ నున్నట్లు భాసించుచున్నది. అది అపర 

ముగ నున్నచో దాని రూపమును అపరమగుచున్నది. ఈ విధముగ (దవ్య సమవేతములగు 

పరత్యాపరత్యములే గుణముల సరత్యాపరత్యములకు గూడ హెతువై నట్టు దవ్యసమవేతమగు 

సంఖ్యయే దవ్యసమవేతములగు రూపాది గుణముల సంఖ్యకు గూడ కారణమగుచున్నది. 

అనగా |దవ్యములకు సంబంధించిన సంఖ్యకంటె రూపాదిగత సంఖ్య భిన్నముకాదని 

యర్థము. 

య. 
జడా 

కుపూ ఇ 

లారా రారారా రారారా గా రాణా ద కరా క్లారా 

అవతారిక ఒక్క సంఖ్యా పరత్వాపరత్వాదుల విషయముననే కాదు ; ఒక 

దానిని ఆశ్రయించుకొని యున్న అన్నింటి వ్యవహా రములును ఆశయమైన దాని ధర్మము 

లమ బట్టి యుండునని చెప్పుచున్నాడు. 

శో అస్వతస్త్రే స్వత న్రత్వం సరధర్మో యథా గుణే |! 

అభేద్వ్యే భేద్యభావోఒపి (ద్రవ్యధర్మ _స్తథా గుణే ॥ గ్ 

అస్యతన్రే = స్వతంతము కాని, గుణే = గుణమునందు, పరధర్మః = గుణమునకు ఆశయ 

భూతమగు దవ్యముయొక ధర్మమైన, స్యతన్ర త్వం = స్యతం|తత్యము, యథా = ఎట్టు 

భాసించుచున్నదో, తథా = అర్హ, అభేద్యే = సంఖ్యచే వ్యవచ్చేద్యము కాని, గుణే = గుణము 

నందు, [దవ్యధర్మః = [దవ్యముయొక- ధర్మ మగు, భేద్యభావో ౬పి = వ్యవచ్చేద్యత్వము 

కూడ భాసించును. 

తాత్సర్యో ము అస్యతం|త్రమగు గుణమునందు [దవ్యధర్మమగు స్వాతం[త్యము 

భాసించినట్టు, అది (గుణము) సంఖ్యావ్యవచ్చేద్యము కాకున్నను [దవ్యధర్మమగు వ్యవచ్చేద్య 

త్వము భాసించును. 

వేవరోణము_ రూపాది గుణములు ఎల్లప్పుడును [ద్రవ్యము నాశయించి యుండు 

టచే నిత్య పరతం|త్రములు. అబైనను “పటస్యరూపమ్' (వస్రముయొక్క- రూపము) అని 

స్వ్యాతం|త్యము రూపమునందు వ్యపదెశింపబడుచున్నది. ఈ స్వాతం[త్యము వా స్తవమున 

రూపమునకు చెందినది కాదు ; పటరూప [1దవ్యమునకు చెందినది. ఇచట స్వాతం్యత్యమనగా 

స్వతం[తముగ నున్నట్లు భాసించుట. ““జక్టః పట (తెల్లని వస్త్రము) అనునపుడు జక్ట 

గుణము పటరూప |ద వ్యమునకు ఉపసర్భనమైనట్టు (అనగా పటము నా|శయించికొని యుండి 

అ పధానమైనట్టు) భాసించుచున్నది. [దవ్యమునుండి శుక గుణమును విడదీసినట్టు ““పటస్య 

కుక్షి” అని పయోగించినపుడు [(ద్రవ్యమునకు గల స్వాతం్యత్యము దీనియందు సంక్రమించి 

నట్టు కనబడుచున్నది. అన్లే గుణము సంఖ్యా వ్యవచ్చేద్యము కాకున్నను తదా శయభూతమగు 

[ద్రవ్యము సంఖ్యా వ్యవచ్చేద్యమగుటచే దానినిబట్టి ఇదిగూడ వ్యవచ్చేద్యత్వమును పొందు 

చున్నది. 
151 

అవతారిక... ఈ విషయమునే ఇంకను విశదీకరించుచున్నాడు. 

శో స్వబుద్ద్వ్యా తమపోద్ధృుత్య లోకోఒప్యాగమమా,[శితః | 
ne) 

స్వధర్మా దన్యధ ర్మేణ వ్యాచషే (ప్రతిపత్తయే i 6 

లోకో2పి = సామాన్యజనుడు కూడా, ఆగమం = శాస్ర్రమును, ఆ(శీతః = ఆశ్రయించిన 

వాడె, స్వబుద్ధ్యా = తన బుద్ధిచేత , తం = ఆ గుణమును, అపోద్భుత్య = [దవ్యమునుండి 

విడదీసి, స్వధర్మాత్ = గుణ ధర్మముకంటె, అన్యధర్మేణ = భిన్నమగు [దవ్యముయొక్క- 

ధర్మముచే, | పతిప త్రయే = ఇతరునికి జ్ఞానము కలుగుటకై , వ్యాచష్లే = చెప్పుచుండును. 
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తాత్భ్రర్భయు.___ లౌకిక జనుడుకూడ ఆగమము (ప్రకారము తన బుద్ధిచె గుణమును 

(దవ్యమునుండి వేరుచేసి దాని ధర్మముకంటె భిన్నమగు (దవ్య ధర్మమును పురస్క-రించు 

కొని ఎదుటివానికి తెలియజెప్పు చుండును 

వివరణము [దవ్యముకంటె భిన్నముగ గుణము ఉన్నది. ఆది |దవ్యమునందు 

సమవాయ సంబంధ ముతో నుండును. _దవ్యధర్మములను బట్టి గుణధర్మములు గూడ ఉండును, 
అని క్రీవలము వై శేషికాదులే కాదు; లౌకిక జనులు కూడ [దవ్యమునుండి గుణమును 

స్వబుద్ధిచే వేరుగా భావించి గుణధర్మ విలక్షణమగు [దవ్యధర్మమును పురస్కరించుకొని, 

ఇతరులకు తెలియజెప్పు చుండును. ఉదాహరణమునకు _ ఒక వస్ర్రమునందు అనేక రూపము 

లుండవచ్చును. కాని ఆ పటమును ఒక్క వస్తువుగా (గ్రహించి, ఆ పటమునందున్న ఏకత్వ 

సంఖ్యను బట్టి గుణమునందు గూడ ఏకత్వము నారోపించి “ఈ పటమునందు ఒక చ్మిత 
రూపమున్నది” అని చెప్పును. పటమునంతను ఒక. వస్తువుగ కాక పటావయవముల 

నన్నింటిని వేరు వేరుగ భావించినచో వాటి సంఖ్యనుబట్టి దీని నాలుగు అవయవములందును 

నాలుగు రూపములు ఉన్నవని చెప్పున.. ఈ విధముగ ఆశయ ధర్మములను బట్టి ఆ శిత 

ధర్మములను వ్యవహరించుట లోకములో కూడ నున్నది. 1161 

అవతారిక. శబ్దము ఎల్లప్పుడును సంబంధించిన ధర్మములతో ఆచ్చురితమగు 
(ధర్మచ్చాయాచ్చాదితమగు) వస్తువునే టోధించును. ఈ నియమము [దవ్యము విషయమునం 

దైనను, గుణాదుల విషయమునండై నను సమానమె అని చెప్పుచున్నాడు. 

శబ్దః సర్వపదార్థానాం స్వధర్యాత్ విప్రకృష్యతే ॥ 

పరోపకారతత్ర్యానాంచాఇతర ధర్మములచే ఉపకరింపబడిన స్వరూపముగల, సర్వపదార్థానాం 
లు (దవ్యగుణాది సకల పదార్థములను, స్యాతంత్యేణ = ధర్మసంసర్గ శూన్యమగు శుద్ధ 

రూపముతో, అభిధాయకః = బోధించెడు, శబ్దః = శబ్దము, స్వధర్మాత్ = వాచకత్వ రూప 
మగు తన ధర్మమునుండి, విపకృష్యతే = వేరు చేయబడుచున్నది. 

తాత్ఫ్సర్శ్భంయు...._ అన్యధర్మములబే ఉపకృతములగు స్వరూపములు గల సకల 

పదార్థములను ధర్మ సంసర్గము లేకుండా బోధించు శబ్దము త నకుగల వాచకత్వ ధర్మమును 

కోలో వును. 

వివరణము. శబ్దము పదార్థమును బోధించును. ఆ పదార్థము (ద్రవ్యము 
కావచ్చును. గుణము కావచ్చును, మరియొకటి ఏదియైన కావచ్చును. అది ఏదియెనను ఇతర 

ధర్మముల ఆచ్చురణ (పైపూత) మున్న రూపముతోడనే శబ్దముచే బోధింపబడును. ఉదాహ 
రణమునకు ఘట శబ్దము ఘట మనెడు (ద్రవ్యమును బోధించుచున్నది. దీనిని బోధించుచున్న 
పుడు ఏదియో ఒక రూపము, ఆకారము మొదలగు ధర్మవిశేషములతో కూడిన దానినే 

న న ప త న న ర ne ee See 

ల్ సస లక్షా తమా ను ననన టను క 
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బోధించునుగాని ఏ ధర్మముల సంపర్కములేని [ద్రవ్యమును బోధింపజాలదు. అట్టి దవ్యము 

మన బుద్ధికి విషయము కాజాలదు ; వ్యవహారమున గూడ ఉండజాలదు. దవ విషయము 

నందువలే గుణాదుల విషయమునందు గూడ ఏదియో యొక ధర్మ సంబంధమున్న నే శబ్దము 

బోధింప గల్లును. కావున *“పటః”* అన్నపుడు ఆయా రూపాదులతో గూడిన పటము అను 

అర్ధబోధ కలిగినట్లు ““పటస్య జక్టః'” ఇత్యాదులలో కూడ ఏకత్వాద్యుపహిత శుక్ల గుణబోధ 
కలుగును. ఏ కబ్దమైనను ధర్మాంతర సంబంధరహితమగు శుద్ద పదార్థమును బోధింపవలెనని 

(పయత్నించినచో దాని వాచకత్యము దూరమగును. అనగా ఆ పదము అట్టి యర్థమును 

చెప్పజాలదు. ఈ విధముగ [దవ్యవాచకి శబ్దమైనను, గుణవాచక శబ్రయెనను, స్ శబ్దమైనను 

ధర్మాంతర సహకృత పదార్థములను మాతమె బోధించును. 

అవతారిక అర్హము అన్యధర్మోపకారము లేనిచో భాసింపదు (బుద్ధి గోచరము 

లై 
. 

కాదు) అను విషయమున దృష్టాంతమును చూపుచున్నాడు. 

లో య థై వావిషయం జ్జానం న కిజబ్బోదవభాసత్ | 

తథా = భావోఒప్యసంసృష్టో న కశ్చిదుపలభ్యతే [1 8 

అవిషయం = విషయములేని, జ్ఞానం = జ్ఞానము, కిజ్బోత్ = ఏదియు, యభథై వ= ఏ విధ 

ముగా, న అవభాసతే = వ్యవహారయోగ ముగ భాసింపదో, తథా = అర్టే, అసంసృష్టః = 

ధర్మాంతరములతో సంసృష్టము కాని, భావః అపి = పదార్థము కూడ, కశ్చిత్ = ఒక్క 

టియు, న ఉపలభ్యతే = లభించుట లదు. 

తాత్ళర్భ్యయఘు- నిర్విషయమగు జ్ఞానమేదియు ఏ విధముగ భాసించుట లేదో అట్టే 

అన్యధర్మ సంపర్క-ములేని పదార్థమెదియును గూడ లభించుటలేదు. 

వివరణము... ఘట జ్ఞానమునందు ఘటము విషయము. పటి జ్ఞానమునందు 

పటము విషయము. ఈ విధముగ జ్ఞానమునందెదై న ఒక విషయముండి తీరవలెను. విషయము 

లేసి శుద్ద జ్ఞానము భాసింపదు ; వ్యవహారయోగ్యము కాదు. అభ్రై ధర్మాంతరముల సంసర్గము 

లేని పదార్థమేదియు వ్యవహారయోగ్యము కాజాలదు గాన అట్టి పదార్థమును పదము 

వోధింపదు* 1181 

అవతారిక పరస్పర భిన్న ములగు ఘటములయందు ఈ ఘటత్యమను సామా 

న్యము (జాతి) అభేద బుద్ధికి కారణముగ నున్నది ; విశాలముఖత్యరూ పమగు ఈ విశేషము 

ఈ ఘటములను ఇతర ఘటములనుండి భిన్నముగ కనబడునట్లు చేయుచున్నది ; ఇత్యాది 

విధముల లోకములో వ్యవహారము కలదు. ఇట్టి వ్యవహా హారములు సామాన్యాదులలో దవ్య 

సంసర్గము లేకుండ చేయబడుచున్నవి. పరధర్యోపాధి లేని వాటికి వ్యవహారము సాధ్యము 

కాదు అని యన్నచో ఈ వ్యవహార మెట్టు కుదురును అని ఆశంకించి సమాధానము చెప్పు 

చున్నాడు. 
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శో భీదేన తు సమాథ్యానం యల్లోకో౭ప్యనువర్తతే | 

ఆగమాచ్చాస్తసదృశో వ్యవహారః స వర్ణ్యతే ॥ 9 

లోకో౭పి = లోకము కూడ, భేదేన = భేదముచేత, సమాథా్యనం = | పతిపాదనమును, అను 
వర్తతే ఇతి యత్ = అనుసరించుచున్నదనునది ఏది కలదో, సః=అదిి ఆగమాత్ = 

వై శేషికాగమానుసారముగ, శాస్ర్రసదృశః = శాస్ర్రముతో సమానమగు, వ్యవహారః = వ్యవ 
హారముగా, వర్ణ్యతే = వర్ణింపబడుచున్న ది. 

తాత్సర్శ్భంయ__ లోకము కూడ సామాన్యాదులను భేదముతో |పతిపాదించు 
చున్నది. ఈ వ్యవహారము వై శేషికాగమానుసారముగ జరిగిన శాస్త్ర సదృశమగు వ్యవహార 

మని చెప్పబడుచున్నది. 

ఎ౨వరణము__ సామాన్య విశేషాదిరూపములగు ఉపాధులు ఎల్హప్పుడును పర 

తం[తములుగనే ఉండును కాని స్వతం[తముగ నుండజాలవు. అయినను శాస్త్రము అపోద్ధా 

రము చేసి (వాటిని దవ్యాదులనుండి విడదీసి) స్వతం[తరూపమున (పతిపాదించుచుండును. 

ఈ శాస్త్ర వ్యవహారమునే అనుసరించి లోకమునందు గూడ ఇట్టి వ్యవహారము కానవచ్చు 

చున్నది. కావున వీటి స్వాతం[త్యము కల్పితమే కొని వాస్తవము కాదు. 1101 

అవతారిక... ఈ విధముగ శాస్త్రీయ సంస్కారమును బట్టి స్యతం|తరూపమున 

(ప్రదర్శ్భ్యమానములగు సామాన్యాదులందు ఉపాధుల ఆరోపము జరుగుచుండును అని చెప్పు 

చున్నాడు. 

A బుద్దౌ స్ట్తేమ శ్రేష్వేవమధ్యారోపో న దుర్హభః | 

పరధర్మస్య న హ్యా(త సదసత్త్వం (పయోజకమ్ i 10 

ఏవం = ఈ విధముగా, బుద్దౌ = బుద్ధియందు, స్థితే = ఉన్న, తేష= ఆ సామాన్యాదు 

లందు, పరధర్మస్య = అన్యధర్మమగు ఉపాధియొక్క-, ఆరోపః = అరోపము, దుర్తభః = 

దుర్ణ్హభమైనది, న వెకాదు అత = ఆరోపమునందు, సదస త్యం = సత్త్వము కాని అస 

త్రము కాసి, (పయోజకం = పయోజక ము, నహి = కాదుకదా ? 

తౌత్త్రర్భయు._.- ఈ విధముగ బుద్ధియందు స్వతంతరూపమున భిన్నముగ నున్న 

ఆ సామాన్యాదులందు ఇతరోపాధుల ఆరోపముచేయట కూడ శక్యమే. ఆరోపము విషయ 

మున సత్ర్త్యాస త్త్యములు పయోజకములు కావుకదా ? 

విభరణము__ సామాన్యాదులను బుద్ధిచే దవ్యాదులనుండి విడదీసి, “ఈ సామా 

న్యము “ఆ సామాన్యము" ఇత్యాది విధమున సర్వనామ నిర్దశమునకు వీలగునట్టు చేసినపుడు 

పరధర్మములగు సంఖ్యాదులను గూడ వీటియందు (సామాన్యాదులందు) ఆరోపించుటకు వీలు 

ఏర్పడుచున్నది. సామాన్య విశేషాదులే [ద్రవ్యములకు ఉవాధులై యుండుటచే వాటికి స్వాతం 

mn re 
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|త్యము లేదు గాన అట్టి వాటియందు లేని ఉపాధులను ఆరోపించుట ఎట్టు అని అశంకింప 

రాదు. ఆరోపమునకు స_త్త్యముగాని అస _త్త్వముగాని వా స్తవముగ ఉండవలెననెడు ఆవశ్యకత 

లేదు. సత్ అయిన దానియందు అస త్త్యమును ఆరోపింపవచ్చును, అసత్తైన దానియందు 

స_త్త్యమును ఆరోపింపవచ్చును. అందుచే సామాన్యాదులందు బుద్ధిచే స్యాతం|త్యమును ఆరో 

పించి అట్టి అరోపిత స్వాతం్యత్యములగు సామాన్యాదులందు ఉపాధ్యారోపము గూడ చేయ 

వచ్చును. 
1101 

పదకాండము 

అవతారిక. ఈ విధముగ కల్పిత స్యాతం|త్యములగు వాటి పె ఉపాధ్యంతర 

సమారోపము సంభావ్యము గాన. 

శ్లో॥ సామాన్యేష్వపి సామాన్యం విశేషెషు విశిష్టతా । 

సంఖథ్యాసు సంఖ్యా లింగేషు లింగమేవం (పకల్పతే i tl 

ఏవం = ఈ విధముగ, సామాన్యేష్వపి = సామాన్య ములయందు గూడ, సామాన్యం = సామా 

న్యము, విశేషేమ = విశేషములయందు, విశిష్టతా = విశిష్ణత్వము,  సంఖ్యాసు = సంఖ్యల 

యందు, సంఖ్యా = సంఖ్యయు, లిజ్లేమ = లింగములయందు, లింగం = లింగము, పకల్పతే 

= ఏర్పడును. 

తాత్ఫ్ళర్భంము ఈ విధముగ సామాన్యములయందు సామాన్యము, విశేషముల 

యందు విశిష్టత్వము, సంఖ్య లయందు సంఖ్య; లింగములందు లింగము ఏర్పడును. 

బినరోణము ఇన్లే బుద్ధిచే గోత్వసామాన్యము (జాతి) అశ్వత్వ సామాన్యము 

మొదలగు కొన్ని సామాన్యములకు భేదమును కల్పించి ఆ అన్ని సామాన్యములందును అను 

గతముగ నుండు మరియొక సామాన్యమును (సామాన్యత్వము మొదలగు దానిని) కల్పింప 

వచ్చును. ద్రవ్యములతో సంబంధించి యున్న విశేషములను బుద్ధిచే వేరుగ పరిగహించి, 

వాటిని గూడ [దవ్యములవలె భావించి ఆ విశేషము లన్నింటియందును ఆనుగతమగు విశే 

షత్యమనెడు జాతిని కల్పింపవచ్చును. లేదా ఒక విశేషము మరియొక విశేషముకంచె భిన్న 

మైనది అను జ్ఞానమునకు నిమి త్తమగు విశేషాంతరమును గూడ విశేషమునందు కల్పింప 

వచ్చును. సంఖ్యలకు మరల సంథ్యాసంబంధము నేర్పరచి శతం, శతే, శతాని ఇత్యాది 

[ప్రయోగములు చేయవచ్చును. శబ్బముచే వాచ్యములగు స్రీత్వాది లింగములు [దవ్యమువలె 

భాసించుటచే మరల వాటికి లింగాంతరముతో సంబంధము ఏర్పడి “పుమాన్” '“పౌంస్నమ్” 

“పుంస్రా' ఇత్యాది ప్రయోగములు చేయవచ్చును. ఈ విధముగ కౌపాధిక భేద కల్పనముచే 

పూర్వోక్త వ్యవహారమున విరోధము లేదు. ulin 

అవతారిక |ప్రాసంగిక విచారమును చేసి (ప్రకృత విషయమును ముగించు 

చున్నాడు. 
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లో అతో (దవ్యా(శితాం సంఖాకమాహాంః సంసర్ల వాదినః | 

భేదా భేదవ్యతీతేషు భిదడాభిద విధాయినీమ్ ॥ 12 

అతః = ఆ కారణము వలన, సంసర్గవాదినః = సంసర్గవాదులు (ఒక |దవ్యమునందు అనేక 
ధర్మములు సమవేతములయి యుండును అనునట్టి కణాద వాదులు), భేదాభేదవ్యతీతేషు = 

భేదాభేద ములను అతి కమించియున్న [దవ్యగుణాదులందు, భేదాఖేవవిధాయినీం = ఖేదా 

భేదములను కల్పించెడు, సంఖ్యాం వెసంఖ్యను, [దవ్యా[శితాంచా దవ్యమును ఆ శయించిన 

దానినిగా, ఆహుః = చెప్పుదురు. 

తాత్ఫర్య్రంము.._ ఆందుచే సంసర్గవాదులగు వై శేషికులు భేదాభేద రహితములను 

[దవ్యగుణాదులందు భేదా భేద ములను కల్పించు సంఖ్య [ద్రవ్యము నా|శయించి యుండునని 

చెప్పుదురు. 

వివరి ఇయు సంసర్గవాదులనగా ధర్మములన్నియు [దవ్యముతో సంబంధించి 

యుండునని అంగీకరించు వై శేషికులు. వనుక చెప్పిన విధముగ [ద్రవ్యము నాశయించి 

యున్న సంఖ్యనుబట్టియ గుణాదులందు కూడ ఏకత్వ ద్విత్వాది వ్యవహారము జరుగుటకు 

అవకాశమున్నది గాన సంఖ్య గుణాదులను గూడ ఆశయించియుండునని అంగీకరింప బని 

లేదు. అందుచే భేదము కాని అభేదము కాని లేని ధవ్యగుణాదులందు భేదాభేద బుద్ధులను 
కల్పించు సంఖ్య ముఖ్యముగ దవ్యమునే ఆ|శయించి యుండునని సంసర్గవాదులు చెప్పు 

చున్నారు. ఏకత్వ సంఖ్య అభేద జ్ఞానమునకు కారణము, ద్విత్వాది సంఖ్య భేదబుద్ధికి 

కొరణము, 11121 

అవతారిక... వా స్తవమున పదార్గములన్నియు భేదాభేద వ్యతీతములై నచో పదార్థ 
ముల కంటె భిన్నమగు సంఖ్య వాటియందు భేదాభేద వ్యవహారము నెట్టు కల్పింపగల్లును అని 
ఆశంకించి చెప్పుచున్నాడు. 

శో॥ ఆత్మా నరాణాం యేనాత్మా తదూప ఇవ లక్ష్యతే । 
(ne) ద 

అత|ద్రూపేణ సంసర్లాత్ సా నిమిత్త సరూపతా ॥ 18 

ఆత్మా నరాణాం = ఇతర |దవ్యములయొక్క-, ఆత్మా = స్వరూపము, అత దూ పేణ = 

త|దూపము కాని, యేన = ఏ గుణాదికముతో, సంనర్గాత్ = సంబంధమువలన, తృదూప 
ఇవ = ఆ రూపము కలదివలె, లక్ష్యతే = చూడబడుచున్నదో, సా= అది, నిమిత్త సరూ 

పతా = నిమి త్రమగు గుణముతో సారూప్యము. 

తొత్బృర్భము._- [దవ్యాంతర ముల స్వరూపము అట్టి రూపములేని ఏ గుణాదిక 

ముతో సంసర్గముచే త దూపమువలె భాసించునో, అది నిమిత్త సరూపత్వము. 

వివరణము. (ద్రవ్యాది పదార్థముల [ప్రమాణములచే పరస్పర భిన్నములుగ 

ప. 
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14] 
తెలియబడుచున్న వి. ఈ పదార్థములు ఆ యా గుణములతో సమవాయ సంబంధముచే సంబం 

ధించు చున్నవి. ఆ గుణాదులకును ఆ పదార్థమునకును వా స్తవమున భేదమున్నను ఆ భేదము 

సమవాయ సంబంధముచే తిరోహితమై పోవుచున్నది. అందుచే పదార్థముల స్వరూపము 

గుణాదుల స్వరూపముతో కనబడుచున్నది. అనగా పదార్థములకు గుణసారూప్యము కలుగు 

చున్నది. ఇది కేవలము అట్టు అభాసించుటకు నిమి త్రభూతములగు గుణాదులతో కలిగిన 

సారూప్యమే (నిమిత్త సరూపతా). వాస్తవమున పదార్థములలో నొకదానితో ఒకటికి సరూపత 

లేదు. అనగా ధర్మాంతరోపధానముచే భేదాభేద వ్యవహారములున్నను వా స్తవమున పదార్థము 

లకు సంకీర్ణత్యము లేదు; అవి పరస్పర వివి క్రములుగ కనబడుచునే యున్నవి ఆని 

అభి పాయము. n18॥ 

పదకాొండము 

అవతారిక. |దవ్యగుణాది పదార్థము లన్నియు ఎల్లప్పుడును పరస్పర సంకీర్ణ 

ములుగనే కనబడుచున్నవి కదా? వాటికి సంకీర్ణత్వము లేకపోవుట యేమి అని ఆశంకించు 

కొని కార్యభేదముచే పదార్థభేదము సుస్పష్టమని చెప్పుచున్నాడు. 

శ్లో॥ సంసృష్టేష్వపి నిర్భాగే భూతేష్వర్థ (క్రియా యథా | 

సత్స్వాదిహప చ మా్రాసు సర్యాన్వేవం (పతీయతే I 14 

భూతేషు = పృథివ్యాది భూతములు, సంసృష్లేష్వపి = పరస్పరము కలసియున్నను, సత్తా 

దిష చ =స త్త్వ రజ స్తమోగుణములు సర్వభావ సంసృష్టములై నను, యథా = ఏ విధముగా, 
pe 

అర[కియా = అర |కియ, నిర్భాగే = విభ క్తమగు భూతమునందే కానవచ్చునో, ఏవం = ఈ 

విధముగనే, సర్వాసు = సమ స్తమైన, మా(తాసు = [దవ్య గుణాదులందు, పతీయతే = 

కనబడును. 

తాత్పర్యము. పృథివ్యాది మహాభూతములు పరస్పర సంసృష్టములై నను, 

సత్వాదిగుణములు గూడ పరస్పర సంబంధములె నను వాటి అర్థ కియ మా|తము ఏ విధముగ 

భిన్న భిన్న రూపముల కానవచ్చునో అర్రే [దవ్య గుణాదుల అర్థ! క్రియలు గూడ భిన్న భిన్న 

ములుగ కానవచ్చుచున్న వి 

వినరణము పృథివ్యాది మహాభూతములు ఒకదానితో నొకటి విడదీయుటకు 

శక్యము కాని విధమున కలిసిపోయి కనుపట్టుచుండును. అయినను వాటి అర్థ! కియలు 

మాత్రము |పత్యేకముగ వేరువేరుగ కనబడుచున్నవి. ధారణ - సంగ్రహ - పాక - వ్యూహ = 

అవకాశదానములు వరుసగ పృథివ్య స్తేజోవాయ్యాకా శముల కార్యములుగ గోచరించుచున్న వి. 

అ్లే స త్త్యరజ స్తమోగుణములు ఒకదానితో ఒకటి పూర్తిగ కలిసిపోయినను వాటి కార్యము 

లగు ప్రకాశ - (పవృ త్తి- నియమములు వేరువేరుగ కనబడుచునే యున్నవి. ఈ విధముగనే 

దవ్య - గుణ - కర్మ - సామాన్య - విశేషములను మాతలు కూడ ఒకదానితో ఒకటి కలిసి 

పోయి యున్నను వాటి కార్యములు మా|తము వేరువేరుగ కనబడుచున్నవి. ఉదాహరణము 

నకు... (దవ్యము గుణాదులకు ఆశయముగ నుండి ఆర్థక్రియాకారి యగుచున్నది. గుణములు 
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(దవ్యమునకు తమ స్వరూపమును అర్పించుచు కార్యకారులగుచున్నవి. ఈ విధముగ ద్రవ్య 

గుణాదులు సర్వదా సంకీర్ణములుగనే కనబడుచున్నను వాటి కార్యములు మా[తము అసంకీర్ణ 

ముగ భాసించుచు వాటి భేదమును స్పష్టికరించుచుండును. 111 4॥ 

అవతారిక. ఇపుడు సంఖ్యాస్యరూపమును పరీక్షించుచున్నాడ. ద్విత్వాది 

సంఖ్య ఏకత్వముకంటె భిన్నమైనదా అభిన్నమైనదా ? భిన్నమైనచో దాని ఉత్పత్తి ఎకత్వా 

పేక్షమై యుండజాలదు. అభిన్నమైనచో వాటి భేదమునకు నిమిత్తమే లేకుండ -పోవును. 

అనగా ఆ రెండును ఒక సంఖ్యయే కావలసియుండును ; అని ఆశంకించుకొని సమాధానము 

చెప్పుచున్నాడు. 

శో ద్విత్వాదియోని "రేకత్యం ఖేదా సృత్ప్చూర్వకాయత 8 | 

వినా తేన న సంథ్యానా వన్యాసామ స్తీ సమృవః i 10 

యతః = ఏ కారణము వలన, ఖేదాః = భేదములు, తత్పూర్యకాః = ఏకత్వ పూర్వకములో, 

ఆ కారణమువలన, ఏకత్వం = ఏకత్వము, ద్విత్వాదియోనిః = ద్విత్వాదులకు కారణము, 

తేనవినా = ఏకత్యము లేకున్నచో, అన్యాసాం = ఇతరమైన, సంభఖ్యానాం = సంఖ్యలకు, 

సంభవః = సంభవము, నాస్తి = లేదు. 

తాత్పర్య యము... భేదములు ఏకత్వ మూలకములు. అందుచే ఏకత్వము ద్విత్వాదు 

లకు కారణభూతము. ఏకత్వము లేనిచో ఇతర సంఖ్యలకు సంభవముండదు. 

వివరణము... భేదము ఉండవలెనన్నచో మొదటి అభేదముండవలెను. అనగా 

ఒక ఘటమున్నచో దానియందు ఆభేదముండును. మరియొక ఘటమునందు గూడ అభేద 

ముండును. ఈ రెండింటిని ఒక్కసారి [గహించినచో ఈ ఘటము వేరు, ఆ ఘటము వేరు 

అను భేదబుద్ధి ఏర్పడును. ఈ విధముగ భేదములన్నియు అభేద పూర్వకములు, అనగా ఏకత్య 

పూర్వక ములు. కావున ఏకత్వము ద్విత్వాదులకు మూలకారణము. ఏకత్వములేనిచో ఇతర 

సంఖ్యలకు సంభవమే ఉండదు. 1151 

అవతారిక ఏకత్వము ద్విత్వాదులను ఎట్టు జనింపచేయునో చెప్పుచున్నాడు. 

శ్రో॥ ఏక శ్వే బుదిసహితే నిమి తం ద్విత్వజన్మని 1 
గా థ్ ం 

ఏకత్వాభ్యాం సముత్సన్న మేవం వా తత్ పతీయతే 1 16 

బుద్ధిసహితే = స్వవిషయక బుద్ధిసహితములగు (ఏకత్వములను గూర్చిన జ్ఞానముతో సహి 

తములగు), ఏకతే్వే = (రెండు) ఏకత్యములు, ద్విత్వజన్మని = ద్వితృ్వముయొక్క_ జన్మ 

యందు, నిమిత్తం = నిమి త్రము, వా== లేక, ఏక త్వాభ్యాం = రెండు ఏకత్వములచే, సము 

త్పన్నం = పుట్టిన, తత్ = ద్విత్వము, ఏవం = బుద్ధిపూర్వకముగ, |పతీయతే = తోచును. 

en కట్తాలన నాన్. 

సము చేశము 513 పదకొండము 

తాత్సృర్భంము.___ స్వవిషయక మగు బుద్ధితో గూడిన రెండు ఏకత్వములు ద్విత్వ 

జన్మకు కారణమని కొందరి యభిపాయము. రెండు ఏకత్వములవలన పుట్టిన ద్విత్వము బుద్ధి 

సహితమై భాసించును అని మరికొందరి యభిపాయము. 

ఎవరణము.__ రెండు |దవ్యములందు రెండు ఏక త్యములుండును. ఇది ఒక 

ఏకత్వము, ఇది మరియొక నీకత్వము అను జ్ఞానము కలిగిన పిమ్మట ఇట్టి జ్ఞానముతో కూడిన 
రెండు ఏకత్వములు ద్విత్యము జనించుటకు నిమి త్తమని కొందరి మతము. దాని [ప్రకారము 

ద్విత్య్వ్యమునకు [(దవ్యద్వయము సమవాయికారణము, ఏకత్వగుణము అసమవాయి కారణము; 

ఇది ఒక ఏకత్వము, ఇది ఒక ఏకత్వము అనెడు బుద్ధి నిమి త్తకొరణము. మరికొందరి 

మతము | పకారము రెండు ఏకత్వములు బుద్ధ్య పేక లేకుండగనే ద్విత్వమును జనింపచేయును* 

ఈ విధముగ పుట్టిన ద్విత్యము ఏకత్వ బుద్ధిపూర్వక ముగ [గహింపబడును అని వారు చెప్పు 

దురు. వీరి మతము [ప్రకారను బుద్ధి ద్విత్వమునకు నిమి త్తకారణమని అంగికరింపబడదు. 

ఇదియే ఈ రెండు మతములకును గల భేవము. 

అవతారిక... ద్విత్వస్వరూప విషయమునందు గూడ మతభేదమున్నదని చెప్పు 

చున్నాడు. 

శో॥ ఏకత్వసముదాయో వా సాపేక్షే వా పృథక్ పృథక్ | 
ఏక ల్వే ద్విత్వ మితేవం తయోర్ష్విర్వచనం భవేత్ ॥ 17 

ఏకత్యసముదాయో వా = రెండు ఏకత్వముల యొక్క సముదాయముగాని, వాడా లేక, 

సాపేషేజా పరస్పరా పేక్షములగు, పృథక్ పృథక్ = వేరు వేరైన, ఏకి త్వే = రెండు ఏకత్వ 

ములుగాని, _ ద్విత్వం = ద్విత్వము, ఇత్యేవం = ఈ విధముగ అంగీకరించిన పక్షమున, 

తయోః = ఆ వకత్వములకు, _ ద్వివచనం జ ద్వివచనము, భవేత్ = అగును (కావలసి 
వచ్చును). 

తాత్ఫర్యంయు రెండు ఏకత్యముల సముదాయముగాని, వేరువేరుగ నుండు పర 

స్పర సాపేక్షములగు రెండు ఏకత్వములుగాని ద్విత్వము అని చెప్పినచో ఆ ఏకత్యములు 
రెండింటికిని ద్వివచనము రావలసివచ్చును, 

వివరణము. రెండు ఎకత్యములకంచె భిన్నమగు ద్విత్వమనునది లేదను 

అవ్యతి రేకపక్ష మొకటి ఉన్నది. ఈ పక్షమునందు గూడ రెండు పద్ధతులు కలవు. వృక్షముల 

సముదాయమే వనము. మృగముల సముదాయమే యూథము. అంతియేకాని వృక్ష మృగ 

వ్యతిరి'క్రముగ వనయూథములనునవి లేవు. అక్ష రెండు ఏకత్యముల సముదాయమే ద్విత్వము. 
అంతియేకాని రెండు ఏకత్యములవలన కొత్తగ ఒక ద్విత్వమనునది పుట్టునని చెప్పుట 

యుక్తము కాదు. వనాదులలో అవయవ భేదమునుబట్టి భిన్నాకారావభాసము 'కలుగును ; 

సంఘమును బట్టి ఏకాకారావభాసము కలుగును. దీనిచే “వనం” అను ఏకవచనాంతమగు శబ్ద 

ముచే వృక్ష సముదాయమును బోధించినట్టు “ద్విత్వం' అనునది ఏకత్వముల సముదాయమును 
[33] 
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బోధించును సముదాయమునకు కాక అవయవముల కే (పాధాన్యమును ఏవక్షించునపుడు 

పరస్పరా పేక్షములగు రెండు ఏకత్యములకే ఏకత్వ వ్యవహారమనునది రెండవ పద్ధతి 

పదతి నవలంబించినను ఏకత్వముల కంట భిన్నమగు ద్విత్వమను మరియొక గుణము ల శ 

ఇట్ట అవ్యతి రేక పక్షము యుక్తము కాదు. ఈ పక్షమున ద్విత్వము అని యన్నను రెం 
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ఎ రము. రెండు 

ఏకత్వము లన్నను ఒక్కటే గాన ద్విత్వమనగా రెండు ఎక త్యములని యర్థ mn 

ఏకతగము లుండుటచే ద్వివచ నము రావలెను కాని సకవచనమునకు అవకాశము లదు. 

'ద్విళ్యోం' అనునపుడు ఏకాకారావభాసపూర్వక మగు ఏక వచనమే కనబడుచున్నది. దీనిని బట్టి 

“ద్విత్వము' అనునది రెండు ఏక త్యములక ౦ టె భిన్నమైనదియు, వాటివలన పుట్టునది 

శ ' అను సూ; 

అస గుజాంతరమని తెలియుచున్నది. కావుననే “ద్వ్యేకయోర్ధ్వివచ నై కవచనే అ సూర్ 

మున ద్విత్వమును ఒక్క- గుణమునుగా |గహించి “దక మోః అని ద్వ్యివచనము ప చ 

ఏకత, లోని రండు ఏ 
మైనది. ద్విత్వమను దానికి రెండు ఏకత్వములు అని అర్థమైనచో దాని చద ఎ! న 

ములు “ఏళ* అను దానిలోని మరియొక ఏకత్వము కలిసి మూడు అయినవి గౌ ద్ర 

మ్” అని బహువచనమును (పయోగింపవలసి యున్నది. కావున ద్విత్వము రెండు ఏకత్వ 

ముల కంది భిన్న మైన గుణమని యంగికరింపవలెను. |తిత్యము మొదలు దశ సంక 

వ వ న 11/11 

పర్యంతములగు అన్ని సంఖ్యల విషయమునను ఇర్హ (గహించవలిెను. 

అవతారిక ఫై కారికలో చెప్పిన విధమున “ద్యిత్వము అను సంఖ్యయు ; 

బహుత్యమును ఒకొృ-క సంఖ్యలే గాన “ద్విత్వే ద్విర్వచ నమ్ “బహుత్వే బవ
వరన 

ఇత్యాది [ప్రయోగములు మా|తమే సాధువులగును గాని. ద్వయోః ద్విర్వచః బహ 

బహువచనమ్'' ఇత్యాది [ప్రయోగములు అసాధువులగును కదా ? ఇట్టి దివచన బహు 

పయోగములు గూడ లోకమున కనబడుచున్నవి అని ఆశంకించి సమాధానము చెప్పు 

చున్నాడు 

శో॥ ఏకోఒపి గుణఖేదేన సజ్జ భేదం (పకల్పయేత్ | 

" ఆశ్రయా(శ్రయి బేదో హి తదాశ్రయనిబన్హనః nu 
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ఘః = సముదాయము, ఏకో=పి = ఒక్క-కెయెనను, గుణభేదేన = గుణభూత ములై న 

సముదాయమునందలి యంగముల జేదముచే, భేదం = భేదమును, ప్రకల్పయేత్ = కల్పిం 

చును, ఆ శయాాశయి భీదః = ఆశయమైన దానియొక్క్సాయు ఆశ్రయించి యున్న దాని 

యొక్కయు భేదము, తదాశయ నిబందనః = సంబంధమునుబట్టి ఏర్పడును కదా? 

ర 

న్నీ 

తాత్ళర్యు యు సముదాయము ఒక్క_టియేయైనను - గుణభేదముచె భేదమును 

కల్పించును. ఆయా శ్రయిభదము సంబంధమునుబట
్టి ఏర్పడును కదా ? 

వివర జము... ఏకత్వాదులకంటె భిన్నములై న ద్విత్వ బహుత్వాది సముదాయ 

ములు ఏకత్వాది జన్యములనియు, ఆవ కాల్పనికములగుటచే ఏక త్వాద్య భిన్నములనియు 

రండు మతములు కలవు. ఉత్పత్తి పక్షమున జనకములగు ఏకత్వాదులు జన్యపరవశ ములు, 

వ్యమునళము 515 

అనగా జన్యము నిమిత్తమై పనిచెయునవి _- గాన గుణములు. కల్పితత్వ పక్షమునందు గూడ 
అవయవములు సముదాయ పరాధీనములు గాన గుణములు. ద్విత్వ బహుత్వములు స్వస్వరూప 
ముచే ఒక్కొకగ్రాటియేయైనను గుణముల భేదమును బట్టి భిన్నములు వలె కన్పట్టుచున్నవి. 
ఈ భేదమును పురస్కరించుకొని “ద్వయోఃీ *“బహుషు” ఇత్యాది విధమున ద్వివచన బహు 
వచనములు _ప్రయుక్తము లగుచున్నవి. ఆధారాధేయముల భేదవ్యవహారము సంబంధమును 
బట్టి ఏర్పడుచుండును. ఒకప్పుడు ఆశ్రయించి ఉన్నదాని భేదమునుబట్టి ఆ[శయమగు దాని 
యందు భేదవ్యవహారము చేయబడుచుండును. ఉదాహరణమునకు _ ““పరుదృవానపటురాసీత్ , 

పటుతర శత్ర్రైషమో౬ఒన్య ఏవాసి సంవృత్తః'” పరుత్ = నిరుడు నీవు అంతగ పాటవము 
(నేర్పు లేనివాడవుగ ఉంటివి ; ఐషమన్ = ఈ యేడు బాగా పాటవము కలిగి కొ త్రవాడ 
వైనావు) ఇత్యాది వాక్యములందు ఒక వ్యక్తిని ఆశ్రయించుకొని యన్న పాటవముయొక్క_ 
భేదమును బట్టి ఆ వ్యక్తి విషయమున గూడ భేదవ్యవహారము కనబడుచున్నది. కొన్ని 
యెడల ఆశయము యొక్క భేదముచేత ఆశ్రితమునందు భేదవ్యవహారము ఏర్పడును. 
(పకృతమున ద్విత్వాదులు ఏకత్యజన్యములుగాన ఏకత్వమును ఆ|శయించి యున్నవి" 
ఆ శయభూతములగు ఏకత్యములు భిన్న ములగుటచే ఆశితములగు ద్విత్వాదులందు గూడ 

భేదవ్యవహారము కలిగి తదనుసారముగ డ్వివచనాదులు ప్రయుక్త్రము లగుచున్నవి. 
'ద్వ్యేకయోః' ఇత్యాది స్థలములలో మా తము ద్విత్వము స్వగతాభేదమును బట్టి ఏకవచనము 
నందు [పయోగింపబడుచున్నది. 1181 

పదకాండ ము 

. అవతారిక ఇంతవరకు దశసంక్యా పర్యవసానమగు సంఖ్యను గూర్చి విచా 
రించి, ఇపుడు వింశత్యాది సంఖ్యాభేదమును గూర్చి విచారించుచున్నాడు. 

శో సంఖ్యేయ సంఘ సంఖ్యాన సంఘః సంఖ్యేతి కథ్యతే । 

వింశత్యాదిషు సాన్యస్య (దవ్యసంఘస్య భేదికొ ॥ 19 

వింశత్యాదిషు = “వింశతిః'* మొదలగు వాటియందు, సంఖ్యయ సంఘ సంఖ్యాన సంఘః = 
లెక్కింవదగిన వాటియొక్క. సముదాయము లెక్కించువాటి యొక్క సముదాయము, సంఖ్యా 
ఇతి = సంఖ్య అని, కథ్యతే = చెప్పబడుచున్నది, సా = ఆవింశత్యాది సంఖ్య, అన్యస్యడ 
మరియొక్క-, (ద్రవ్యసంఘస్య = గవాది దవ్య సంఘమునకు, భేదికా = పరిచ్చేదకము. 

తాత్ఫర్భంయు__ 'వింశతిః' ఇత్యాదులందు సంఖ్యయ సంఘ సంథ్యాన సంఘము 
సంఖ్యయని చెప్పబడుచున్నది. అది ఇతర ద్రవ్య సంఘమును పరిచ్చేదించును. 

వివరణము.___. వింశత్యాది శబ్దములు “పంక్తి వింశతి (తింశచ్చత్వారిం శత్చజ్నూ 
శక్షక్షి సప్తత్యశీతి నవతిశతమ్” (5-1-60) ఆను సూత్రముచే నిర్జిష్టములై నవి. వీటి 
నిష్పత్తిని గూర్చి వార్రికకారుడు సుదీర్భమగు విచారము చేసెను. వింశత్యాది శబ్దములు 
సంఖ్యావాచకములుగను సంఖ్యయ (లెక్కింపదగిన వస్తువులు) వాచకముగను కూడ [పయో 
గములలో నున్నవి. “గవాం వింశతిః” (గోవుల యొక్క. ఇరువది) ఇత్యాదులలో సంఖ్యా షో ్  bps 
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వాచకము, “ఏంశతిర్లావః (ఇరువది గోవులు) ఇతాాదులలో సంఖ్యీయవాచక ము ఈ వింశతి 

శబ్దము “ద్వదళతా ' (“దశత్ అనగా పదింటి యొక్క సముదాయము) అను నర్థమున 

“ది శబ్దముకం టె “కతిచ్ * [పతశ్టయమును ద్వి శబ్దమునకు “విన్ ' భావమును నిపతించు 

టచే ఏర్పడినదనియు, “ద్యాదశతొ వింశ తః (రెండు పదుల సముదాయములు వింశతి) యని 

దీని అర్థమనియు ఆంగీకరించినచో అపుడు ఈ శబ్దమునకు సంఖ్యేయమగు దానితో సామానాధి 

కరణము కుదురదు. అనగా 'దశవృకాః' (పదిచెట్టు) ఇత్యాదులలో దళన్ శబ్దము వృక్షము 

లను (సంఖ్యేయములను) బోధించుచున్నది గాన ఈ సంఖ్యా సంఖ్యేయవాచక ములు సమా 

నాధిక రణములుగ (ఏక పదార్థ బోధక ములుగ) నున్నవి, అందుచే రెండును |పథమా బహు 

థి 

వచనమున నున్నవి. మె వ్యుత్పత్తి ప్రకారము “వింశతి” అనునది రెండు దశద్వర్గములను 

బోధించుచున్నది గాసి సంఖ్యీయములగు గవాదులసు (పత్యక్ష్షముగ బోధించుటలేదు గాన, 

వాటితో సామానాధికరణ్యము కుదురదు. సామానాధికర ణ్యము లేనిచో ““తయాణాం లోకా 

నాం సమాహార।ః | తిలోకి” ఇత్యాది విధమున సమానాధికరణము లగు (తిశ బి లోక శబ్దము 

లకు సమాసము వచ్చినట్లు పఏంశతి |తింశదాది శబ్దములకును గవాది శబ్దములకును సమాసము 

వచ్చి “వింశతి గవమ్'” “తింళత్పూవీ' ఇత్యాది రూపములు సిద్ధింపవు. “వింశతి “తింశత్ 

మొదలగునవి రెండు దశద్యర్గములను, మూడు దశ ద్యర్గములను బోధించుచున్నవిగాసి గోవులు 

మొదలగు వాటిని బోధించుట లేదు కదా ? మరియొక అనుపప త్తి యేమనగా ఈ పదములు 

రెండు సముదాయములను, మూడు సముదాయములను టోధించుచున్నపి గాన ఏటికి ద్వివచన 

బహువచనములందు [ప్రయోగ ముండవలెను గాని ఏక వచ నమున ఉండరాదు. ఈ విషయము 

లనే... “వింశత్యాదయో దశదర్ధేచత్ సమాసవచనానుపప త్రిః'' అను వార్తికము చెప్పు 

చున్నది. “వింశతి “గో” శబ్లములకు సౌమానాధిక రణ్యము లేకపోవుటచే సామానాధికర ణ్య 

మును బట్టి వచ్చెడు ద్విగుసమాసము రాక “గవాం వింశతిః గోవింశతిః' అను షష్టీ సమాసము 

మా|తము రావచ్చును. 

“సంభఖారయాః సంజ్ఞాసంఘ నూ[తాధ్యయనేషు' ఆను సూ తమునుండి సంఘ 

శబము అనువ ర్తించుచున్నడి గాన “శత్రిచ్' |పత్యయము సంఘార్థమున చేరి “ద్వౌాదశతె 

పరిమాణమస్య సంఘస్య వింశతిః సంఘః* అనగా- ఏ సంఘమునకు రెండు దశత్తులు 

(పదులు) పరిమాణమో ఆ సంఘము వింశతి, అసి అర్థము చెప్పిన పక్షమున ఏకవచనము 

ఉపపన్నమేయైనను సమాసానుపప త్తి దోషము అక్షే ఉన్నది. ఈ పక్షమున మరియొక 

దోషమేమనగా-- “వింశకో గో సంఘః” అను సాధు పయోగమునకు బదులు 'వింశతిః గో 

సంఘః' అను అసాధు [ప్రయోగము చేయవలసి వచ్చుగు. వింశతిః అను దానికి ఇరువదియని 

అర్థ మైనపుడు “దింశతిః పరిమాణం యస్య సంఘస్య ' (ఏ సంఘమునకు విం
శతి ప౦మాణమో 

అది) అను నర్థమున “వింశతి త్రింశ ద్భ్యాం డ్వునన్యత ర సారమ అను సూ ము 

(5-1-21) డ్వున్ [ప్రత్యయము వచ్చి వింశకఠః అను రూపమెర్చడి వింశకః గోసంఘః 

(వింశతి సంఘాత్మకమగు గోస ఎఘము) అని అర్థము చెప్పవచ్చు. అట్టుకాక వింశతిః అను 

దానికే రెండు దశత్తులు [ప్రమాణము గల సంఘము అను నర్భము చెప్పినచో అట్టి సంఘము 
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(వింశతి సంఘము) (ప్రమాణముగా గల మరియొక సంఘమేదియు లేదుగాన పె సూ తముచే 

“డ్వున్” [ప్రత్యయము వచ్చుటకు అవకాశముండదు. ఇంక ఈ డ్వున్ _పత్యయము 

మను నర్భమునందు కాక స్వార్థమునందే వచ్చునని (వింశకః అను (పయోగమును సమర్థించు 

టకై) చెప్పవలసి యుండును. కాని ఈ స్తూతము ఆర్హ్హీయ _పకరణములోనున్నది గాన 

దానిని స్వార్ధ 1పత్యయ విధాయకమని కల్పించుట కష్ట కల్పన యగును. ఈ భావమునే 

““పర్రిమాణిని చేత్ పునః స్వార్థ [ప్రత్యయ విధానమ్'” అను వార్తికము (పతిపాదించినవి. 

మరియు 'వింశతిః' = “ఇరువది దవ్యములు' అను నర్థము చెప్పినచో గోవులకును వింశతి 

పదబోధ్యములకును భేదము లేదుగాన షష్టి వచ్చుటకు అవకాశము లేదు. రాజు వేరు పురుషుడు 

వేరు అయినపుడే “రాజ్ఞః పురుషః" అని షష్టి వచ్చును. ఆర్త గోవులు వేరు, వింశతి వేరు 

అను బుద్ధి యున్న పుడే “గవాం వింశతికః' అని షష్టిని [పయోగింపవచ్చును. లేకున్నచో 

“గావః వింశతిః* అని మాత్రమే పయోగముండును. ఇట్టి [పయో గమునందు గూడ గోశబ్ద 

వింశతి శబ్దములు సమానాధికరణములుగాన “వింశతి! శబ్దమును గూడ బహువచ నముగ 

పయోగింపవలసి యుండును. ఈ విధముగ వా ర్తికకారుడు “వింశతి” ఇత్యాది పదములు 

వ్యుత్సన్న [పాతిపదికములై న పక్షమున ఆనేక దోషము లుండునని చెప్పి “సహ సి శద్దా 

దులవలె వింశత్యాది శబ్రములు గూడ అవ్యుత్సన్న శబ్ద్బ్దములనియు, ఇవి | పయోగాను సార 

ముగ సంఖ్యావాచకములుగను సంఖ్లకయవాచక ములుగను గూడ ఉండవచ్చుననియ, రూఢ 

శబ్దములగుట చే “అప్* శబ్ద. “దార శబ్దాదులవలె నియతలింగ వచనములై యుండుననియు 

సిద్ధాంతీకరించెను. కాని భాష్యకారుడు వ్యుత్ప త్తిపక్షమునే స్వీకరించి శతిచ్ [ప్రత్యయము 

పరిమాణియగు సంఘము అను నర్థమున విధింపబడినదని అంగీకరించినాడు. ““సంఖాయాః 

సంజ్ఞా--” ఇత్యాది సూ్యూతమునందలి సంఘశబ్దమునకు (ప్రాణి సముదాయమని యర్థము. 

కాని ఇచట సంఘశ బ్రము (సాణ్యపాణి పాధారణమగు సమూహమును బోధించును గాన “గవాం 

వింశతిః వలె ““వృశాణాం నింశతికః'' అని గూడ పయోగింపవచ్చునని భాష్యకారుడు 

చెప్పెను. “శితిచ్” (ప్రత్యయము సంఘార్థకమైనచో వా ర్తికకారుడు చేసిన. ““పరిమాణిని 

చేత్ పునః స్వార్థ [ప్రత్యయ విధానమ్ అను ఆశేపణమునకు భాష్యకారుడు “సంహననే 

వృత్తః సంహననే వ ర్రిష్యతే”” అని సమాధానము చెప్పెను. ఈ కారిక ఆ వాక్యమునకు 

వ్యాక్యారూపము. గోవులు మొదలగునవి సంఖ్యయములు (లెక్కింపదగినవి). వాటి సంఘము 

[దవ్య సంఘము. రెండు దశత్తులుగ నున్న అట్టి రెండు [దవ్య సంఘముల సంఘము అను 

నర్ధమున వింశతి శబ్దము నిపతింపబడినది ఆది సంఖ్యానములగు రెండు దశ ద్వర్గ ముల 

సముదాయముగాన సంఖ్యాన శబ్దమని చెప్పబడుచున్నది వింశతి శబ్దము సంఖ్యా సములగు 

ఆ రెండు దశద్వర్షి ముల సముదాయమును బోధించును. వింశతి శబ్దవాచ్యమగు ఆ సంఖ్య 

(సంథ్యానసంఘము) గవాది సంఘమునకు విశేషణమగును. అనగా గవాది [దవ్యసంఘ పరి 

మాణమునకు ఉపాధిగ నున్నది. ఈ విధముగ సంఖ్యాన సంఘవాచక మగు వింశతి శబ్దము 

కంటె పరిమాజియగు గవాది సంఘము అను నర్ధమున డ్వున్ [ప్రత్యయము రావచ్చును, 

అనగా రెండు దశత్ సంఘముల |పమాణము గల గోసంఘము అను నర్థము చెప్పవచ్చును 
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గాన డ్వున్ (ప్రత్యయమును స్వార్థమున విధింపవలసిన పని ఉండదని తాత్పర్యము. 
“సంహననే = రెండు దశత్తుల సంఘము అను నర్థమున, వృత్తః = (ప్రవర్తించిన వింశతి 

శబ్దము, సంహననే = గవాది (ద్రవ్య సం్యమునందు, వర్తిష్యతే = పత్యయమును పుట్టింప 

గలదు” అని భాష్య వాక్యార్థము. | 

వాస్తవమున [దవ్యములకు సంబంధించిన [దవ్య సంఘమునకును, దశత్తుల దశ 

తృంఘమునకును పారమార్థికమగు భేదము లేదు. ఇది కేవలము బుద్ధి మాత పరికల్పితము. 

బుద్ధియందు అవస్థాపితము లగు ఆర్థములను బట్టి [పయు క్షములగు శబ్దములు అర్థాకారమగు 

బుద్ధిని కలిగించుచు వాస్తవమున భేదము లేకున్నను, సంఖ్యా సంఘము వేరు, సంఖ్యేయ 

సంఘము వేరు అను (పతీతిని కలిగించుచుండును. వింశత్యాదులను ఈ విధముగ వ్యుత్పన్న 

శబ్దములని అంగీకరించినను సమాసానుపపత్యాది దోషము లుండవు అను విషయము కై యట 

హేలారాజాది కృత వ్యాఖ్య లయందు స్పష్షీకరింపబడినది. “వింశతిః' అనునది దశద్ద్యయ 

సంఘము (రెండు పదుల సంఘము) అను ధర్మమును మాత్రము బోధించును. గుణవాచకము 

లగు శుక్లాది శబ్దములను గుణివాచకములతో సమానాధికరణములుగ [ప్రయోగించి (“శుక్టః 

పటః' ఇత్యాది వాక్యములలో ) నట్టు ఈ పద ములను సంఖ్యయ సమానాధికరణములుగ 

ప్రయోగించి అభేదోపచారముచే ““వింశతిర్లావః” ', “వింశతి ర్భాహ్మణాః"”, “వింశతి 

కుండాని ” ఇత్యాది వాక్య ములను పయోగింపవచ్చును. ఈ సామానాధికరణ్యమును బట్టి 

“వింశతిగవం' ఇత్యాది సమానాధికరణసమాసము రావచ్చును. వింశతి సంఖ్య ఒక 

సముదాయముగ [గహింపబడిన [ద్రవ్యములతో సంబంధించును గాన దానికి సంఖ్యే యము 

యొక్క. లింగ వచనములను బట్టి మార్పు రాదు. ముందుగనే తనతో ఏ లింగ సంఖ్యలు 

సంబంధించినవో ఆవి ఆశే ఉండును. కావుననే “వింశతిర్గావః' ఇత్యాది పయోగము లుప 

పన్నములై నవి. గుణగుణులను భిన్నముగ వివక్షచేసి [ప్రయోగించు పక్షమున “గవాం 

పింశతిః' ఇత్యాది విధమున [పయోగింపవచ్చును. “వింశతి అనునది దశత్సంఘ రూపమైన 

దై నను, దానికి పరంపరయా గోవులతో సంబంధమున్నది గాన షష్టి రావచ్చును. _ 191 

అవతారిక “ఏకవింశతిః “ఎకతింశత్” ఇత్యాదులలోని “ఏకి “వింశతి ఏకి 

“తింశత్ ” అనునవి వేరువేరుగ సంఖ్యా వాచకములా లేక “ఏకవింశతిః' ఇత్యాది సముదాయ 

ములే సంఖ్యావాచకములా యని పశ్నించుకొని “ఎకవింశతి' మొద లగునవియే సంఖ్యా 

వాచకము లని చెప్పుచున్నాడు. 

లో ఎక వింశతి సంఖా్యయాః సంఖ్యా _న్లర సరూపయో।ః | 

ఎకస్యాం బుద్ద్యనావృత్సా్య భాగయోరివ కల్పనా ॥ 20 

ఏకస్యాం = అభిన్నమగు (అవయవ రహితమగు), ఏకవింశతి సంఖ్యాయాం = ఏకవింశతి” 
సంఖ్యయందు, బుద్ధ్య నావృత్తా = (పతి అవయవమునందును బుద్ధియొక్క- ఆ వృత్తి లేదు 

కావున, సంఖ్యా నర సరూపయోః = “ఏకి “వింశతి” అను ఇతర సంఖ్యలతో సమానరూప 
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ములుగ నున్న, భాగయోరివ = భాగములవలె కన్పట్టు వానియొక్క_; కల్పనా = కల్పన 

చేయబడుచున్నది. 

తాత్త్పృర్భము._-- అభిన్నమగు ఏకవింశతి సంఖ్యయందు, సంథ్యాంత రములతో 

సమానరూపములగు భాగముల కల్పనయే కాని వాస్తవమున భాగములు లేవు బుద్ధి అవయవ 

ములను వేరువేరుగ [గహించుట లెదు కదా? 

వివరణము “ఏకాదశి, “ద్వాదశ” ఇత్యాదులలో ఏకాది శబ్బములకు దళాది 

శబ్దములతో సమాసమని ““ఏకాదినాం దళాదిభిర్యింద్వః'' అను వా ర్తికమున చెప్పి, వార్తిక 

కారుడు, “*ఏకాదీనాం దశాది భిర్వ్వన్వ్వ ఇతి చేత్ వింశత్యాదిషు వచన [ప్రసంగః అను ఆషేప 

వార్తికమున, “ఇట్లు ద్వంద్వసమాసమును చెప్పరాదు. “ఏకాదళ' ఇత్యాదులలో ద్వంద్వ 

సమాసమును అంగీకరించినచో ఏక వింశతి 8 ఇత్యాదులలో గూడ ద్వంద్వ్రమునే అంగీకరింప 

వలెను. ఆ పక్షమున ఇందలి “ఏకి “వింశతి శబ్దములు సంఖ్యావాచక ములై. నచో సమాసము 

ద్వెవచవమునం దుండవలెను. సంభ్యేయ వాచకమైనచో “ఏక వింశతయః' అని బహువచ 

నమునం దుండవలెను. “ఏకవింశతి” అను ఏకవచన [ప్రయోగము అఆసాధువు కావలసి 

వచ్చును” ఆని ఆశంకించి- “సిద్ధం త్వధికాన్హా సంఖ్యా సమానాధికరణాధికారే అధిక 

లోపశ్చ” అను వా ర్రికముచే “సశకేనాధికా వింశతిః ఏకవింశతి: ” (ఒకటి ఎక్కుువగల 

ఇరువది) అను (ఉ త్రరపదలోపి) సమాసము చెప్పుకొనిన ఈ వచనదొష ముండదని సమా 

ధానము చెప్పెను. కాని ఈ సమా సమును చెప్పినచో స్వరదోషము వచ్చునని భాష్యకారుడు 

ఈ పక్షము నుపేక్షించి “ఎకశ్ళ వింశతిశ్చ] "అను ద్వంద్వ సమాసమునే అంగీకరించెను. 

దీనిని బట్టి “ఏక వింశతిః' ఇత్యాదులలో అవయవము. లగు “వక్ర” 'వింశతి' శబ్దములే సంఖ్యా 

వాచకములుకాని సముదాయము కాదు అను ఆశంక కలుగగా దానిని ఈ కారికచే నిరాకరించు 

చున్నాడు. ఇచట “సక “వింశతి, అను అవయవములు కేవలము వ్యుత్పత్తి మాతమునక్రె 

కల్పింపబడినవి కాని వా స్తవమున అట్టి అవయవములు లేవు. “ఏకవింశతి” ఆనునది నరసిం 

హుని వలె అవయవ భేదరహితమగు ఒక భిన్న సంఖ్యయే. ఈ స్వతంత్ర సంఖ్యయే బుద్ది 

[గాహ్యముగ నున్నది గాని ఇందలి అవయవములు బుద్ధి [గాహ్యములు కావు. నరసింహు 

మొత్తము ఒక్క- వ్య క్తి కాని ఆందులో నరుడు వేరు సింహము వేరు అను భేదబుద్ధి కల 

లేదు కదా. అన్యాక్య్యానము నిమిత్తము వీని భాగములను కల్పించి 'ఏకశ్చ వింశతిశ్చ 

చెప్పుచున్నారు. ఈ అవయవ కల్పనము కాల్పనికము గాన ఒకరు ఒకటిని ఇరువదిని 

ఏకవింశతి యనగా మరియొకరు తొమ్మిది -- పం్యడెండును కలిసి ఏకవింశతి . 

మరియొకరు పది పదకొండు కలిసి “ఏకవింశతి” యనియు చెప్పవచ్చును. _ ఇట్లు 

విభాగము కాల్పనిక ము కావునను, “ఏకవింశతి అను సముదాయ మే సంఖ్యావాచకము 

ఏకవచన పయోగమున దోషము లేదు. 

అవతారిక 'ఏకవింశతిః' ఇత్యాది సంఖ్య సంకఖ్యాద్వయార బ్ధవై 

ఆంగీకరింపవచ్చును కదా! ఇది అవయవ విభాగ రహితమగు మరియొక సంఖ్య 

అడం బయతకు ని వము వమ సస హనద మనిన 



Rn న. లు త్త నారా గాం ాాాాా్లా 
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చెప్పవలెను అని ఆశంకించి కొన్ని శాస్త్రీయ కార్యములు అనుపపన్న ములగును గాన దీనిని 

నిరసావయవమగు సంఖ్యాంతరమని అంగీకరింపవలెనని చెప్పుచున్నాడు. 

శ్లో అసంథ్యాసముదాయత్వాత్ సంభఖా్యకార్యం విధీయతే | 

సమూహత్వే తు తన్నస్యాత్ స్వాజ్షాదిసముదాయవత్ [1 21 

అసంఖ్యా సముదాయత్యాత్ = సంఖ్యల సముదాయము కాదు కావుననే, సంఖ్యాకార్యం = 

సంఖ్యాకార్యము, విధీయతే = విధింపబడుచున్నది, _స్వాజ్ఞాది సముదాయవత్ = స్వాంగాది 

వాచకపదముల సముదాయమువలె, సమూహత్వే = ఇదిగూడ సంఖ్యా సమూహమని చెప్పి 

నచో, తత్ = ఆ సంఖ్యా కార్యము, నస్యాత్ = రాకపోయెడిది. 

తాత్బ్రర్భుము___ “ఏకవింశతి” ఇత్యాదికము సంఖ్యా సముదాయము కాదు కావుననే 

సంఖ్యాకార్యము విధింపబడుచున్న ది. స్వాంగాది సముదాయము వలె ఇదియు సముదాయమే 

యైనచో ఆ సంఖ్యాకార్వము [పవ ర్తించెడిది కాదు. 

వివరణము “ఏకవింశతి అధికా ఆసిన్ శతే' (ఇరువది ఒకటి అధికముగా 

గల శతము) “ఏకతింశళ్ అధికా అస్మిన్ శత్' అను నర్భమున “శదన్త వింశతీశ్చ' అను 

సూ[తముచే “డి” (ప్రత్యయము వచ్చి “ఏకవింశం” “ఏకతింశమ్' (శతమ్). అను రూపములు 

సిద్ధించును, “శత్' అనునది అంతమునందు కలదానికిని, “వింశతి” శబ్దమునకును “అది దీని 

యందు అధికముగ నున్నది” ఆను నర్భమున డి (ప్రత్యయము వచ్చును” అని ఈ సూ|త 

మున కర్థము ఇచట నున్న వా ర్రిక ములను బట్టి శదంతమునకే కాక శదంతాంతమునకును, 

వింశత్యంతమునకును గూడ “డ _పత్యయము వచ్చును అని అర్థము చెప్పవలెను. అట్టు 

చెప్పినచో “గో (తింశత్ అధికా అస్మిన్ శతే' 'గోవింశతిః అధికా అస్మిన్ శత్” అను నర్థమున 
“గో తింశత్! 'గోవింశతి” శబ్దములు గూడ శదంతాంత - వింశత్యంతములగుటచే ఈ 

సూతముచే డ (ప్రత్యయము రావలసియున్నది. ఆచట రాకుండుటక్రై 'సంఖ్యా గహణంచ' 

అను వా ర్రికము చెప్పబడినది. దీనినిబట్టి ఈ శదంత - వింశ త్యంతములు సంఖ్యా వాచకము 

లైన గాని ఈ “డి ప్రత్యయము రాదు. “గో తింశత్ * *“గోవింశతి” పదములు సంఖ్యావాచక 

ములు కావు గాన ఈ సూ తమున కతి |పసంగము లేదు. (పకృతమున “ఏకతింశత్* “ఏక 

వింశతి” మొదలగు పదములు సంఖ్యా సముదాయరూపములని అంగీకరించినచో అవి సంఖ్యా 

వాచకములు కావు గాన 'శద న్ల వింశత్శ్చ' అను స్నూతముచే డ |పత్యయము వచ్చుటకు 

అవకాశము ఉండదు. ఈ విధముగ సంఖ్యాకార్యములగు డ, డట్, తయప్, తమట్, మయట్ 

మొదలగు [పత్యయములు “ఏకవింశతి” “ఏకతింశత్' ఇత్యాది పదములకు గూడ రావల 

నన్నచో ఇవి సంఖ్యా సముదాయాత్మక పదములని అంగీకరింపరాదు. సంఖ్యా వాచకములగు 

అఖండ పదములని అంగికరింపవలెను. 

సంఖ్యా సముదాయములని అంగీకరించినచో సంఖ్యా కార్యములు రావనుటకు 

““ స్వాజ్లాది సముదాయవత్ '' అనునది ఉదాహరణముగ చూపబడినది. “స్వాంగాచ్చోప సర 
. 
bs 
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నాద సంయోగోపధాత్ ” (4-1-54) ఆను సూ తముబే ఉపసర్జనమగు స్వాంగ వాచకము 

కంటె వికల్పముగ “జీషి విధింపబడినది. “చందముఖీ - చం[దముఖా” ఇత్యాదు లుదాహరణ 

ములు, “పాదః' మొదలగునవి స్వాంగమునై నను స్వాంగ సముదాయరూపములగు “పాణి 

పాది శబ్దము స్యాంగము కాదు. అందుచే “కల్యాణ పాణిపాదా' ఇత్యాదులలో ఈ సూ[తము 

[పవర్ధింపదు. అక్ష 'ఏకతింశత్ి” మొదలగునవి సంఖ్యా సముదాయములై నచో సంఖ్యా 

వాచకములు కావు గాన “శద న్ల వింశలేశ్చు* అను సూత (పవృ తికి అవకాశముండెడిది 

కాదు. 'స్వాంగాడి” అను ఆదిపదముచే మరియొక ఉదాహరణము గూడ సూచింపబడినది. 

“రాశీ” శబ్దము జనపది వాచకము; “కోసల' శబ్దము గూడ జనపదవాచకము. కాని “కాశి 

కోసలి అను జనపద సముదాయవాచక శబ్దము జనపదవాచకము కాదు. అందు “తత భవః” 

(అక్కడ నివసించువాడు) ఆను ఆర్థమున “వృద్ధాచ్చః ' అను సూ తముచె (4-2-114) 

ఛ |పత్యయము వచ్చి “కాశి కోసలీయః”* అను రూపము నిష్పన్నమగును గాని “జనపద 

తదవధ్యోశ్చ అను సూతముచే 'వుఖ్' రాదు. అల్లే పకృతమున గూడ (గ్రహించ 

వలెను, n2ln 

అవతారిక — “ద్విచశాః' “తిదశాః' ఇత్యాది సమాసములందలి అర్థవిశేషాదు 

లను తెలుపుచున్నాడు. 

శో॥ సంఖ్యేయా న్నర తన్తాసు యా సంఖ్యాసు (ప్రవర్తతే । 
౧౧ టు pan.) (యో 

ఆవృ తివర్ష సంఖ్యీయా తాం సంఖ్యాం తాదృశీం విదుః ॥ 22 
అంత 

ఆవృ ల్ర్తివర్గ సంఖ్యేయా = దశాది సంఖ్యల అచ్భ త్తికాని, దశాది సంఖ్యాపరిచ్చేద్యమగు వర్గము 

గాని సంఖ్యేయముగా గల, యా = ఏద్వ్యాదిసంఖ్య, సంఖ్యేయా నర తం|త్రాసు = ఇతర 

సంఖ్యేయములు [ప్రధానముగా గల, సంఖ్యాసు = దశాది సంఖ్యలయందు, [ప్రవర్తతే =, 

[పవపర్హించునో, తాం= ఆ, సంఖ్యాం = సంఖ్యను, తాదృశీం = ఆ వృ త్రివర్గ సంఖ్యయ 

[పధానమైనదానినిగా, విదుః = తెలిసికొనుచున్నారు. 

తాళ్ళర్భం ము... ఆ వృ త్రికాని వర్గముగాని సంఖ్యయముగా గల ఏ ద్వ్యాది సంఖ్య 

సంభ్యేయాంతరములు [ప్రధానముగా గల సంఖ్యల విషయమున |ప్రవర్తించునో ఆ సంఖ్యను 

అట్టి దానినిగా చెప్పుదురు. 

విశేవము.___ “ద్వి. శబ్దము ““సంఖ్యయావ్యయాసన్నాదూరాధిక సంఖ్యాః 

సంఖ్యేయే”” (2-2-25) అను సూత్రముచే దశన్ శబ్దముతో సమసించగా సమాసాంత 

(పత్యయాదులు. వచ్చి “ద్విదశాః' అను బహు[వీపి సమాసరూపము సిద్ధించినది. ““ద్విః దశ 

ద్విదళాః'' (రెండుమార్లు ఆ పృత్తములగు పది) అని విగహవాక్యము. ఇచట “దశన్” 

ఆను సంఖ్య సంఖ్యయాంతర తం్యతము. అనగా “ద్వి* సంఖ్యచే సంఖ్యేయములగు వాటికంటె 

భిన్నములగు సంఖ్యేయములు (పది వస్తువులు) (పధానముగా కలది. దీనితో “ద్వి” శబ్దము 

సంబంధమును పొందుచున్నది (ప్రవర్తతే) అనగా సమసించుచున్నది. ఈ ద్విశ బమునకు 
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దశ సంఖ్యావృత్తి గాని, దశ సంఖ్యచే పరిచ్చేద్యములగు వస్తువుల వర్గముగాని సంఖ్యేయము. 

అనగా ఈ ద్విశబ్దము 'కెండు దశ్ శబా వృత్తులు! ఆను నర్ధమునుగాని, దశ సంఖ్యాకములగు 

రండు వర్గములు అసి గాచి యర్థము. 122 

అవతారిక “ద్వి' సంఖ్య దశసంఖ్య యొక్క ఆవ త్రిసిగాని, లేదా దళ 

సంఖేకయ వస్తువుల వర్గమునుగాని పరిచ్చేదించుచున్నది అని చెప్పబడినది. అట్లు కాక దశ 

సంఖ్యనుగాని, దశ సంఖ్యచే సంఖ్యేయములగు పది వస్తువులునుగాని ద్విసంఖ్య పరిచ్చేదించు 

చున్నదని ఏల వెప్పరాదు-- అని ఆశంకించుకొని అందులకు అనుపప తిని చెప్పుచున్నాడు. 

శో న సంభ్యాయాం న సం ఖ్యేయే ద్వౌద శేత్య ప్పి సమృవః | 

భేదాభావాన్న సంభ్యాతూం విరోధాన్న తద్నాశయే ॥ 28 

సంథ్యాయాం = సంఖ్యేయే = సంఖ్యేయముల విషయమునగాని, 

ద్రాషాదశ ఇతి = రెండు దశలు అని చెప్పుటకు, సమృవః = సంభవము, నాస్తి కా లేదు, 

వేదాభావాక్ = జేదము లేకపోవుట వలన, సంఖ్యాయాం = సంఖ్య విషయమున సంభవము, 

న = లేదు, విరోధాత్ = విరోధము వలన, తదా|శయే = సంఖ్యేయమునందు సంభవము, 

న = లేదు. 

సంఖ్య విషయమునగాని, 

తాత్ఫర్శ్భంము__ “ద్వాదశ ఆఅనునపుడు ద్విశబ్దము “దశ” సంఖ్యా శబ్దముతో గాని 

దశ సంఖ్యాకములగు సంఖ్యేయములతో గాని సంబంధింపజాలదు. “దశి సంఖ్య ఒక్కటియ 

గాన, దానిలో భేదము లేదుగాన దానితో ద్విశభ్దాన్వయము కుదరదు. “రెండు” అను దానికిని 

'పది'కిని విరోధము గాన సం ఖ్యేయముతో గూడ సంబంధింపదు. 

విశేవము__ ద్విశ బ్దము “దశితో సంబంధింపవలె నన్నచో రెండు పద్ధతు లుండ 

వలెను. అది 'దశి అను సంఖ్యతోడనై నను అన్వయించవలెను లేదా దశన్ శబ్ఞారమగు 

“పది వస్తువులు' అను దానితో నైనను అన్వయించవలెను. “దశ* ఆనునది ఒక్క. సంఖ్య 

కావున దానిని రెండు సంఖ్యలనుట అయు క్రముగాన ద్విశబ్దము దశసంఖ్యతో అన్వయించుట 

అనెడు మొదటి పక్షము అయుక్తము. పది వస్తువులు ఎన్నటికిని రెండు కాజాలవు గాన 

ద్విశబ్బము దశ శబ్ద సంభ్యేయములతో అన్వయించును అనెడు రెండవ పక్షముగూడ అయు క్రము. 

కావున ద్విశబ్దము దశశబ్దావృత్తులతోడనో లేదా దశసంఖ్యాకములగు వస్తువుల వర్గము 

తోడనో అన్వయించుననెడు పూర్వకారికో క్ర పక్షములే యు క్తములు. 128 

అభతారిక__ ఈ విషయమునే ముగించుచున్నాడు. 

శో సంఖ్యాయేతే దశద్వగ్ష ద్యిదశా ఇతి సంఖ్యయా ] 

తదూపే వాపి సంఖ్యేయే ఆవృత్తః పరిగణ్యతే [1 24 

ద్విదశాః ఇతి = ద్విదశాః అనుచోట, సంఖ్యయా = ద్వి సంఖ్యచే, దశద్వర్గౌ = రెండు దళ 
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ద్యర్గములు (రెండు పదుల సముదాయములు), సంఖ్యాయేతే = చెప్పబడు చున్నవి, వాశాఅపి 

= లేక, త|దూ పే = దశరూపమగు, సంభ్యేయే = సంఖ్యేయము విషయమున, ఆవృ _త్రిః= 

రెండు పర్యాయములు ఆవృత్తి, పరిగణ్యతే = ద్విశబ్దముచే లెక్కించబడు చున్నది. 

తాతృర్యము--- 'ద్విదశాః' అనునపుడు “ద్వి” సంఖ్యచే రెండు దళద్వర్గములు 
లెక్కింపబడుచున్నవి. లేదా దళశరూపమగు సంఖేకయమునందు ఆవృత్తి పరిగణింపబడు 

చున్నది. 

విశేనము__ దశసంఖ్యా పరిచ్చిన్నమగు ఒక వర్గమున్నది. దానితోపాటు మరి 

యొక వర్గమును చెప్పుటకై ద్విత్వము [గహింపబడుచున్నది. అనగా ద్విళబ్దము రెండు దళ 
ద్యర్గములందున్న ద్విత్వమును బోధించుచున్న ది. పది వస్తువుల సముదాయములు రెండు 

అని చెప్పుచున్నది. కావున “ద్వౌ దళతౌ ద్విదశాః” అని విగహము. అనగా దశన్ శబ్దము 

నకు ద్విశబ్బముతో సంబంధము మరియొక విధముగ కుదురదు గాన “దళ” అను దానికి “దశ 
వర్గము అని యర్థము. వర్గమునకును, వర్గములోనున్న వాటికిని ఆభేదమును వివక్షచేయుటచే 

'ద్మదశాః' అనుచోట ద్వివచనమునకు బదులు బహువచనము వచ్చినది. రెండవ పక్షమేమ 

నగా- దశ” శబ్దమునకు “దశ వర్గము అను నర్థము చెప్పవలసిన యావశ్యకత లేకుండగనే 

“ద్వి' శబ్దము “దళ” శబ్దావృత్తిని బోధించును. “ద్విః దళ ద్విదశాః' (రెండు పర్యాయములు 

పది) ఆని వ్మిగహవాక్యము. “ద్వి* శబ్దమునకు ఆవృత్తర్థమున “సుచ్” (పత్యయమును 

చేర్చుటచే “ద్విః' అను పదము నిష్పున్నమగును. రెండు పర్యాయములు అని యర్థము. 

'ద్విదశాః' ఇత్యాది సమాస స్థలములలో సమాస వృ ్తిచే 'ద్విశబ్దమే' “ద్విఃి అను దాని 

అర్థమును బోధి: చును గాన “సుచ్*ను చేర్చవలసిన పనిలేదని “ సుజభావో౬ భిహితార్థత్వాత్ 

సమాసే అను వార్తికమున చెప్పబడినది. 124 

అవతారిక “సంఖభ్యాయా అవయవే తయప్' (5-2-42) ఆను సూ|తముచే 

అవయవభూతమగు సంఖ్యను బోధించు (పథమాంత శబ్రముకంచె “ఈ అవయవి యొక్క 

అవయవమగు సంఖ్య” అను నర్థ్భమున తయప్ [ప్రత్యయము విధింపబడినది. “పంచ అవ 

యవాః అస్య ఇతి పంచతయమ్' (దేనికి ఐదు అవయవము లున్నవో ఆ సముదాయము 

పంచతయము) ఇత్యాదు లుదాహరణము. ఈ సూూతముచే “బహవః అవయవాః అస్యాః 

సంథ్యాయా ః అను నర్భమున బహుశ బ్రము కంటె తయప్ [పత్యయము ఏల రాదు అని 

ఆశంకించుకొని, భాష్యమున, అది రాకుండుటకు కారణము చెప్పబడినది. ఆ విషయమును 

వివరించుచున్నాడు. 

శో సంఖ్యానామక సంఖ్యా ప్రి సంత్రై షేతి యథోచ్యతే | 

రూపం న రూపమ ప్యేవం సంజ్ఞా సాహి సితాదిషు ॥ 25 

యథా = ఏ విధముగా, రూపం = రూపమనెడు పేరుగల, రూపం = సిత పీత నీలాదివర్ణ 

వ్యతిరి క ముగా విలక్షణ కార్యస్వభావములు గల రూపము, న=లేదో, హి = ఏలయనగా, 
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సా = ఆరూపం అనునది, సితాదిమ = సితాదులయందు, సంజ్ఞా = సంజ్ఞా మాతమే, 

వవం = ఈ విధముగనే, సంఖ్యానామ = సంఖ్య అనెడు, సంఖ్యా = అవయవినియగు 

సంఖ్య, నాస్తి = ఏకత్యాది సంఖ్యలకం టె భిన్నముగ లేదు, ఏషా = ఇద్, సంక్ఞైతి = ఏక | 

త్వాది సర్వ సంఖ్యానుగత మైన సంజ్ఞయె యని, ఉచ్యతే = చెప్పబడుచున్నది 

తాత్పర్యము. సితపీతాది వర్ణములకం టె వ్యతిరిక్తముగ రూపమనెడు పేరుతో 

మరియొక రూపమేడియును లేదు. ఇది సితాదులందన్నిటియందును ఉన్న రూపసామా న్యమును 

బట్టి వచ్చిన సంజ్ఞా మాతమే. ఆపే ఏకత్వాది సంఖ్యా వ్యతిరిక్తముగ సంఖ్య అనెడు ఒక 

ఆవయవి లేదు. ఇది సర్వుసంఖ్యానుగ తమగు “సంఖ్య యనెడు పేరు మా(తమే. 

వివరణము. “బహవః అవయవాః అస్యాః సంఖ్యాయాః' అను నర్థమున బహు 

శబ్దము కంటె తయప్ రాదు అని చెప్పుటకు భాష్యకారుడు ఈ [కింది యుక్తులను చెప్పెను. 

ఈ అర్థి మున తయప్ [ప్రత్యయము లావలెనన్న చో “బహు” శబ్దార్ర ము ఆవయవమనియు, 

ఇది ఆఅవయవముగల మరియొక సంఖ్యారూపమగు అవయవి ఉన్నదనియు చెప్పవలసి 

యుండును. ఇచటనున్న “సంఖ్యా” అనునదియే అవయవి యని చెప్పుటకు వీలులెదు. ఏలయన 

ఈ “సంఖ్యా అనునది ఏకత్వాది సంఖ్యావి శేషములం దన్నిటియందును అనుగతముగ నున్న 

ఒక నామధేయము. అనగా ఏకత్వాదికము విశేషము, సంఖ్య సామాన్యము. సామాన్య విశే 

షములకు అవయవావయవిభావము ఉండదు. ఘఓత్యము అవయవి, పటము దాని అవయవము 

అనెడు (పతీతి లేదు కదా ః కొన్ని యడల అవయవిత్వము కల్పితమైనను కార్యభేదము, _ 

రూపభేదము సమాఖ్యాభేదము, వేరువేరుగ కనబడును. ఉదాహరణమునకు-- వృక్షములకును 

వనమునకును వా స్తవమున భేదము లేదు. ఐనను వీటికి అవయవాయవి భావము కల్పిత మైనది: 

ఈ భేదమును బట్టి కార్యాదులలో భేదము కానవచ్చుచున్నది. వృక్షముచేయు కార్యముకం టె 

వనముచేయు కార్యము వేరుగ నుండును. వాటి రూపమునందు గూడ భేదమున్నది. వాటి . 

సమాఖ్య (పెరు) లో గూడ లేదమున్నది. (పకృతమున సంఖ్య ఏకత్వాదులు చేయు పరిచ్చే | 

దము కంటె భిన్నమగు మరియొక పరిచ్చేదమును దీనిని చేయుటలేదు. శుక్టాదులకం టె వ్యతి 

రి కమగు రూపమేదియు రూపమునకు లేదు. అర్హ ఇచట గూడ ఏకతాషది వ్యతిరి క్రమగు 

రూపమెదియు సంఖ్యకు లేదు. కావున “సంఖ్య అను దానిని నంజ్ఞామా త మే యని అంగీక 

రింప వలెను గాని దానికి అవయవిత్వము లేదు. ఇప్రే “రూపి శబ్దమునకు సితపీతాది సాధారణ 

మగు రూపము అను అర్థము చెప్పిన పక్షమున ఇది (రూపశబ్లము) సామాన్యవాచకమగును 

గాన అపుడు గూడ అవయవాయవిభావము లేక పోవుటచే “'బహుతయం రూపం” అని [పయో 

గింపలాదు. కాని “రూపి శబ్దమునకు అనేక రూపసముదాయమగు చిత్రరూపమని చెప్పిన 

పక్షమున అపుడు “బహవః అవయవాః యస్యతత్ చితం రూపమ్'* అను నర్థమున 

'బహుతయం రూపం” అని తయ|ప్పత్యయమును చేసి పయోగించవచ్చునగు. ఈ విషయము-- 

““బహుతయం రూపమిత్వ్యే తచ్చిితస్య రూపస్యావయవిత్యవివతాయాం భవతి. యదాతు 

రూపసామాన్యం వివక్ష్యతే జకాదీ విశేషవిషయం తదా సామాన్య విశేషయోః అవయవా 

యవిభావాభావాన్న భవతి” అను కెయటమున స్పష్టము చేయబడినది. 
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“బహవః అవయవాః ఆస్యాః సంఖ్యాయాః' అను నర్ధమున బహు శబ్దముకంటె 

(బహు శబ్ద సంఖ్యా శబ్దములకు ఆవయ వావయవిభావ సంబంధము లేకుండుటచే) తయప్ 

(ప్రత్యయము రాకున్నను “బహవః అవయవాః అస్యాం వింశతౌ'' అను నర్థమున రావచ్చును 

కదా యని ఆశంకింపవచ్చును. కాని అచట గూడ అవయవావయవి భావము లెదు. బహు 

త్వము త్రిత్వ చతుష్ట్వాదులలో కూడ నున్నదిగాన కేవలము వింశతికి మ్మాతమే అవయవము 

కాదు. ఇది అనేక సంఖ్యా సాధారణము. అందుచే బపుత్వమునకును వింశతికిని సామాన్య 

విశేష భావసంబంధ మే కాని అవయవావయవి భావసంబంధము లేకపోవుటచే 'బహుతయీ 

వింశతిః* ఇత్యాది (ప్రయోగములు కూడ సాధ్యములు కావు 1251 

అవతారిక *సంఖ్య' అనునది సామాన్య నామధేయము మాత్రమె అను విషయ 

మును విశదీకరించుచున్నాడు. 

ళో సంఖ్యాత్వ డాతియోగాత్తు సంఖ్యా సం ఖ్యేతి కథ్యతే | 

రూపత్య జాతియోగాచ్చ రూపే రూపమితి స్మ ఫ్రతమ్ ॥ 26 

సంథ్యాత్వ జాతియోగాత్ గ తు = సంథ్యాత్వము అనెడు సామాన్యముతో సంబంధము వలన 

సంఖ్యా = సంఖ్య, సంఖ్యే తి = సంఖ్య అని, కథ్యతే = చెప్పబడుచున్నది, రూపే = రూపము 

నందు, రూపత్య జాతియోగాత్ = రూపత్వ జాతితో సంబంధమువలన, రూపమితి = 

రూపము అని, స్మృతమ్ = చెప్పబడినది. 

తాత్ఫ్ళర్భం య. సంఖ్యాత్య జాతితో సంబంధముండుటచే, సంఖ్య, సంఖ్యయని 

చెప్పబడుచున్నది. రూపత్వ వాలితో సంబంధముండుటచే, రూపము, రూపమని చెప్పబడు 

చున్నది. కావున అవయవావయవి భావసంబంధము లేకుండుటచే “బహుతయీ సంఖ్యా 

“బహుతయం రూపమ్,, అను [పయోగములు ఆయు క్రములని తాత్పర్యము. 1261 

అవతారిక “అనభిహితే” (2-8-1) అను అధికార సూ[తమున్నది. ఇది 

“కర్మణి ద్వితయా ' ఇత్యాదులలోనికి (2-8-2) అనువ ర్తించుటచే ““కర్మాదులు తిజ్ = 

కృత్ - తద్ధిత - సమాసాదులచే అభిహితములు కానపుడు ద్వితీయాదులు వచ్చును” ఇత్యా 

ద్యర్థములు లభించును. “హరిః సేవ్యతే (హరి సేవించబడుచున్నాడు) ఇత్యాదులలో కర్మా 

రక లకారముచే కర్మ అభిహితమైపోయినది గాన కర్మయగు హరి శబ్దమునకు ద్వితీయ 

రాలేదు. '“ప్రాతిపదికార్థ* ఇత్యాది సూ[తముచే _పథమయే వచ్చినది అనగా 'అనభిహితే' 

అను అధికార సూ తముండుటచే ఇచట ద్వితీయ రాలేదు. కాని ఇచట ఒక ఆశంక గలదు. 

'ఉకార్థానాం అ|పయోగః'_ (ఒక _పత్యయము బోధించవలసిన అర్థమును మరియొక (పత 

యము అదివరకే బోధించి యున్నచో ఇక ఈ |పత్యయము రాదు అని అర్థము) అను 

న్యాయముచే 'బహుపటుః” ఇత్యాదులలో “బహు అను తద్ధిత (పత్యయము ఒక అర్థమును 

బోధించియండగా మరల అదే అర్థమును బోధించు 'కల్పప్” మొదలగు (పత్యయములు ఏ 
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విధముగ చేర్చబడవో అ్లే “హరిః సేవ్యతే” ఇత్యాదులలో గూడ తిజాదులచే కర్మ అభిహిత 
మైన పిమ్మట మరల ద్వితీయాదుల కెట్టును అవకాశముండదు గాన “అనభిహితే అను అధి 

కారము అనావశ్యకము కదా యని ఆశంకించుకొని దానికి సమాధానము ఇట్టు చెప్పబడినది. 

“కర్మణి ద్వితీయా” ఇత్యాది సూ తములకు “ద్వ్యేకయోర్ధ్వివచనైక వచనే” *“బహుషు బహు 
వచనమ్” అను సూతములతో ఏకవాక్యత్వమును కల్పించి (సమన్వయించి) “అనభిపాత 
మగు కర్మయందలి ఏకత్వ ద్విత్వ బహుత్వములను బోధించుటకు ద్వితీయెకవచన ద్వివచన 

బహువచనములు వచ్చును” అని అర్థము చెప్పవలెను. అనభిహితాధికారము లేనిచో “కృతః 

కటః* ఇత్యాదులలో కృపత్యయముచే కర్మ చెప్పబడినను ఎకత్వము చెప్పబడలేదు గాన 

'' ఉక్తార్థానామ[ప్రయోగః”” అనునది |పవర్తింపదు గాన ద్వితీయ రావలసి వచ్చును. అనభి 

హితాధికారముండుటచే “అభిహితము కాని కర్మయొక్క-- ఇత్యాద్యర్థము వచ్చును గాను 

ఇచట క్ర పత్యయముచే కర్మ అభిహితమై పోయినది గాన ద్వితీయ రాదు. ఇందులకై. 

“అనభిహితే” అను అధికార సూత్రము ఆవశ్యకము. దీనినంతను మనస్సులో నుంచుకొని, 

ఆశంకించి సమాధానము చెప్పుచున్నాడు. 

“ఏకః” “ద్వౌ' “బహవః” ఇత్యాది స్థలములలో [పాతిపదిక ములచే ఏకత్వాదులు 

అభిహితములై నను ““ప్రాతిపదికార్గ లింగ పరిమాణ వచనమా[తే |పథమా” అను సూత 

ముచే వచనమ్మాతమునందు గూడ (ప్రథమ విపాతముగాన, (పథమ వచ్చినది. కాని పైన 

చూపిన విధమున అనభిహిత కర్మాదుల ఏకత్వాదులను బోధించుటకు, లేదా ఏకత్వాద్య 
వచ్చిన్న అనభిహిత క ర్మత్వాదులను బోధించుటకు ద్వితీయెక వచనాదులు వచ్చునని “కర్మణి 

ద్వితీయా" ఇత్యాదుల కర్ణము చెప్పబడినది. “ఏకం' *“ద్వే' “బహూని ఇత్యాదులలో ఏక 

మొదలగు [పాతిపదికములచే ఏకత్వాదు లభిహితము లగుచున్నవి గాన ఇచట ద్వితీయెక 

వచనాదులు ఎట్టు వచ్చును అని ఆశంకించుకొని సమాధానము చెప్పుచున్నాడు. . 

లో॥ నిమి త్తమేక మిత్య(త విభక్క్యా నాభిధీయతే | 

తద్వతస్తు యదేకత్వం విభక్తి సత వర్తతే ॥ 27 

ఏకశబ్ద _పవృత్తి నిమిత్తము (అర్ధము) అగు ఏకత్వము, _నాభిధీయతే = చెప్పబడుట లేదు, 
తద్వతః = ప్రవృత్తి నిమి త్రభూతమగు ఏకత్వావచ్చిన్నమగు _పాతిపదికార్థము యొక్క, 
యత్ = ఏ, ఏకత్వం = ఏకత్వము కలదో, తత = ఆ ఏకత్వ రూపార్ధమున, విభ క్తిః = 

విభక్తి పత్యయము, వర్తతే = (పవర్తించును. 

ఏకం + ఇతి + అత = “ఏకం” ఆనుచోట, విభక్ష్యా - విభక్తి | పత్యయముచే, నిమిత్తం = 

తాత్సృర్భము___ “ఏకం* అనుచోట విభక్తి [ప్రత్యయము (పాతిపదికార్థమగు 

ఏకత్వమును బోధించుట లేదు. మరియేమనగా-- ఆ (ప్రాతిపదికార్థము నందలి ఏకత్వమును 
బోధించుచున్నది. 

వివరణము___ ఇచట ‘ఏకి శబ్దము. ఉదా హ్హ క ఎబిడినది గాన ద్వి 
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శబ్ద బహు శబ్దము. లను గూడ |గహింపవలెను. ఏకః, ద్వౌ; బహవః ఇత్యాది [ప్రథమా స్థలము 

లలో గూడ విభ క్రి (పత్యయములు ఏక మొదలగు ప్రాతిపదిక ములచే ఏ ఏకత్వాదులు 

బోధింపబడుచున్న వో వాటిని బోధించుట లేదు. ఆ (పాతిపదికార్థము లందలి ఏకత్వ ద్విత్వా 

దులను బోధించుచున్నవి. ఆర్హే “ఏకం, ద్వౌ, బహూన్ పశ్య' ఇత్యాది ద్వితీయాది స్థలము 

లలో గూడ (పకృత్యర్థము నందలి ఏకత్యాదులనే విభక్తి [(పత్యయము బోధించుచున్నది గాని 

_పకృత్యర్భములగు ఎఏకత్వాదులను బోధించుట లేదు. అనగా “ఏకం ఫలం అసి అనునపుడు 

“సీక' అను |పాతిపదికము “ఏకత్వము కలది అను అర్థమును బోధింపగా 'ను అను 

(ప్రత్యయము ఏక త్యముకల దానియందలి ఏకతఇమును బోధించుచున్నది. అర్రే “ఎకి ఫలం 

భక్షయతిి ఇత్యాదులలో గూడ (పాతిపదికార్థ మునందలి ఏక త్యమును బోధించుచున్నది. ఈ 

విధముగ కర్మాదులందున్న ఏకత్వమును విభక్తి [పత్యయమె బోధించుచున్నది కాని (పాతి 

పదికము బోధించుటలేదు గాన ద్వితీయా విభ క్రి రావచ్చునని భావము. 112/1 

అవతారిక పూర్వోకో దాహరణములలో నీవు చెప్పినట్టు (పకృతి బోధ్యమగు 

సంఖ్య ఒకటియు. (ప్రత్యయ బోధ్యమగు సంఖ్య మరియొకటియు ఉన్నట్లు కానవచ్చుట 

వేదుకదా యని ఆశంకించుకొని చెప్పుచున్నాడు. 

లో ఎకస్య (పచయో దృష్టః సమూపహాశ ద్య్వయో_స్తథా | 

నిమి త్రవ్యతిరే కేణ సంక్యాన్యా భేదికౌ తతః ॥ 28 

ఏకస్య = ఒకదానికి, పచయః = వృద్ధి (అన్య సహభావముచే పెరుగుదల), దృషః = 

చూడబడినది (కనబడుతున్నది), తథా = అర్రే, ద్వయోః = రెండింటికి, సమూహళశ్చ కా 

సమూహము కూడా, (చూడబడుచున్నది), తతః = ఆ కారణమువలన, భేదికా = |ప్రాతిపది 

కారమును అవచ్చేదించునది యగు, అన్యా = మరియొక, సంఖ్యా = విభ క్ష్యర్థమగు సంఖ్య, 

నిమి త్తవ్యతిరేకేణ = ఏకళబ్టాది పవృత్తి నిమి త్రము (అర్థము) కంటె భిన్నముగ, కనబడు 

చున్నది. - 
ఖో 

e 

తాత్ళర్భం ము ఒక వస్తువునకు వృద్ధియు, రెండింటికి సమూహమును కనబడు 

చున్నది. కావున పాతిపదికార్థము కంటె భిన్నముగ, తదవచ్చేక మగు విభక్యర్థమైన సంఖ్య 

వేరుగ కనబడుచున్నది. 

వివరణము ఒక వస్తువును మరియొక వస్తువుతో కలిపిన యెడల దానికి వృద్ధి 

(1పచయము) కలుగుచున్నది. ద్విత్వాది సంఖ్యలు ఏర్పడుచున్నవి. రెండు వస్తువులు ఒక 

సముదాయముగ కనబడుచున్నవి. ఇచట 'ద్యయోః' ఆనునది “బహూనామ్' అను దానికి 

ఉపఅక్షణము. అనగా రెండు. మూడు వస్తువులున్నను అది ఒక సముదాయముగా కూడ 

కనబడుటకు పీలున్నది. కావున *ఏకః' “ద్వౌ' ఇత్యాదులలోని విభక్తి [ప్రత్యయములచే 

బోధింపబడెడు సంఖ్య (పకృతిబో ధ్యములగు సంఖ్య లయందలి విశేషమును తెలుపుచుండును. 

కాన ఇది తద్భిన్న ముగ క నబడుచునే యున్నది. అనగా “ఏకః అనునపుడు ఏకి అను 
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పాతిపదికయు |పచితమని కాని ఆపచితమని కాని భెదములేని ఏకత్వమును మ్మాతము 

బోధించును. దానిపై చేరిన “ను” విభక్తి [(ప్రత్యయమచే జోధ్యమగు ఏకత్వ సంఖ్య (పాతి 

పదిక బోధితమగు ఏకత్వ సంఖ్య |పచితము కాదు (వృద్ధిపొందక ఒక్కటిగానే ఉన్నది) 

అని బోధించును. అళ్రై “ద్యా' “'తయః” ఇత్యాదులలో ని ది” “తి మొదలగు పాతిపదిక 

ములు కేవలము ద్విత్వ ,తిత్వాదులను మా[తమే బోధించును ఇవి సమూహాత్మక మిలా 

(ఒక సముదాయముగ నున్న వా) లేక వేరువేరుగ నున్నవా యని విశేషము తెలియదు. కాని 

చె చేరిన విభ క్రీ [పత్యయములచే బోధింపబడు సంఖ్య ఆ ద్విత్యాదులు సమూహాత్మక 

ములు కాక విభ క్ర రూపముననే ఉన్నవి అని బోధించును. ఈ విధముగ (పాతిపదిక బోధ 

సంఖ్య యందలి వై శివ్ష్యమును బోధించుచు విభ క్రి (పత్యయవాచ్య సంఖ్య వ్యతిరి క్తముగ 

నున్నదని యభి పాయము. 128 

అవతారిక... సంథ్యావాచక శబ్దములపై సంఖ్యాబోధక ములగు విభ క్తి పత్యయ 
ములు మరల ఎట్టు వచ్చును అను ఆశంకకు భాష్యో క్రమగు మరియొక సమాధానమును చెప్పు 

చున్నాడు. 

శ్లో॥ తదేకమపి చై కత్వం విభక్తి _శవణాదృళలే । 
నోచ్యతే తేన శబ్దేన విభక్స్యా తు సహోచ్యతే ॥ 29 

తత్ = ఆ, ఏకమపి = ఒక్కటియే మైనను, ఏకత్వం = ఏకత్వము, విభక్తి శవణాత్ + 
బుతే = విభక్తి శ్రవణము లేనిచో, తేన = ఆ, శబ్దేన = “ఏక శబ్దముచేత, నోచ్యతే = 
బోధింపబడదు, తు = కాని, విభక్యాసహ = విభ క్తి పత్యయముతో కూడ కలిసి యున్న 
పుడు, ఉచ్య తేడా బోధింపబడును. 

తాత్ఫర్యయమ__ ఆ ఏకత్యము ఒక్క_టియే మై మైనను విభక్తి (శ్రవణము లేనిచో 

అది ఆ శబ్దమునే బోధింపబడదు. విభ క్తితో కలిసియున్న శబ్దముచేత మా(తమే బోధింప 
బడును. 

విభరణము_ “నకేవలా 'పకృతిః (పయో క్తవ్యా”' ((ప్రత్యయరహితమగు 

(పకృతిని (పయోగింపరాదు) అను నియమమును అనుసరించి “ఏకి అను [పకృతిని (ప్రత్య 

యము లేకుండ [పయో గించుటకు ఏీలులేదు. అందుచే ఏదైన ఒక విభ క్రి పత్యయమును 

చేర్చువలసి యుండును. ఆ చేర్చెడు [ప్రత్యయము ఏకవచన (ప్రత్యయము కాక ద్వివచన 

[పత్యయమో బహువచన |పత్యయమో అయినచో [పకృత్యర్థమునకును (పత్యయార్థ మున 

కును పొత్తు కుదురదు. కావున “ఏకి” అను (పకృతికి ఏకవచన పత్యయమునే చేర్చవలెను. 

ఈ ఏకవచన [ప్రత్యయము [పకృతి బోధ్యమగు ఏకత్వమునే అనువదించును. ఈ విధముగ 

“ఏకః* అనునపుడు (పకృతి [ప్రత్యయములు రెండును ఒకే ఏకత్వమును బోధించును. 

ఆనగా 27 వ కారికలో చెప్పినట్లు ప్రాతిపదిక బోధ్యమగు ఏకత్వము ఒకటి, ప్రత్యయ 

బోధ్యమగు ఏకత్వము మరియొకటి యని అంగీకరింప బనిలేదు. కాని విభ క్తి ప్రత్యయము 

లేకున్నచో కేవల (పకృతి ఏకత్వమును టోధింపజూలదు. 
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ఈ విషయమునే నాగేశుడు ఉద్ద్యోతమున (2-8-1) ఈ విధముగ విళదీకరించెను : 

ఈ పదమునకు ఇది అర్థము అను రీతిని శక్తి [గహము వృద్ధ వ్యవహారమువలననే కలుగును. 

వృద్ధ వ్యవహారము విభ “క్ష్యంతములగు పదముల విషయముననే ఉన్నది కాని విభ క్రిరహిత 

మ్యాతములగు |పకృతుల విషయమున లేదు. కావున విభ _క్తితో కూడిన (పకృతి విషయమున 

ఏర్పడిన శక్తి గహము విభ క్తిలేని ప్రకృతిని చూచినపుడు ఉద్భుద్ధము కాదు. ఈ విధముగ 

పదార్థోపస్థితి తప్పక కావలెనన్నచో విభక్తి పత్యయముండి తీరవలెను. కావున పకృతిచే 

ఏకత్వము చెప్పబడినను విభక్తి పత్యయమును చేర్చవచ్చును. శక్తి గహము వృద్ధ వ్యవ 

హారము వలననే కలుగును అని చెప్పుటకు [పమాణమెమి అని [పశ్నింపరాదు. లోక వ్యవ 

హారమున |పయు క్తములగు పదముల సాధుత్యమును నిరూపించుటకే కదా ఈ శాస్త్రము 

బయలుదేరినది. 

ఈ విధముగ ఈ కారిక *ఏకః' ఇత్యాదులలో (పకృత్యర్థమునే విభ క్రి అనువ 

దించు చున్నది అని చెప్పినది. ఈ యు క్తియే “ద్విః శబ్దాదుల విషయమున గూడ |పవర్తిం 

చును, 

అవతారిరో__ ఈ విషయమున భాష్యకారులు మరియొక యుక్తిని గూడ చూపిం 

చెను. సంఖ్య అనునది ఎల్పప్పుడు పర్మపధానముగ ఉండును. అది స్వతంతముగ ఉండ 

జాలదు. అందుచే సంఖ్యావాచక శబ్దము “ఏకం ఫలమ్ ఇత్యాదులందు వలె విశష్యభూతమగు 

మరియొక పదమునకు విశేషణముగి ఉండును. దానికి విభ_క్తి ప్రత్యయము రానిచో కేవల 

(పకృతి _పయోగానర్హ్హము గాన ఇది ఆ విశేష్య పదమునకు విశేషణముగ ఉండ జాలదు. 

అందుచే ఈ “ఏకి శబ్దము సంఖ్యేయ పదవిశేషణమగుటకు యోగ్యము కావలెనన్నచో విభక్తి 

[ప్రత్యయము చేర్చవలెను. ఈ విషయమునే విశదీకరించుచున్నాడు. 

శ్లో॥ అన్వయవ్యతిరేకౌహి యది స్యాద్వచనా_న్హరమ్ | 

స్యాతామసతి తస్మింశ్చ (ప్రకృత్యర్ణోన కల్చ్యతే ॥ 30 

వచనా న్లరమ్ = మరియొక వచనము, స్యాద్యది = |పయు క్ర్షమైనచో, అన్వయ వ్యతిరేక్రా = 

అన్వయ వ్యతి రేక ములు, స్యాతామ్ = ఉండవచ్చును, తస్మిన్ = వచనాంతరము, అసతి చ= 

లేనిచో. (పకృత్యర్థః = (పకృత్యర్థము, న కల్ప్యతే = కల్పింపబడదు. 

తాళ్ళర్యయు_ వచనాంతరమును [పయోగించినచో అన్వయ వ్యతిరేక ములకు 
అవకాశముండెడిది. వచనాంతరము లేనపుడు _పకృత్యర్థము కల్పింపబడదు. 

వివరణము. “వృక' అను (పాతిపదిక మునకు “సు? చేర్చినచో “వృక్షః' 

అనియు, *కొ” చేర్చినచో “వృక్షా అనియు, “జస్' చేర్చినచో “వృక్షాః అనియు వేరు వేరు 

రూపములు ఏర్పడుచున్నవి. 'వృక్షః' ఆ అనునపుడు ఒక అర్థము, “వృక్షా” అనునపుడు 

మరియొక యర్థము, “వృతః అనునపుడు ఇంకొక అర్థము బోధ్యమగుచున్న ది. ఈ విధ 

ముగ వేరు వేరు వచనములు. చేర్చినపుడు వేరు వేరు అర్ధములు బోధ్యములగుటచే అన్వయ 
[34] 



వాక్యపదీయ ము 530 సంఖ్యా 
[31 

వ్యతిరేకములను కల్పించి ఈ [ప్రత్యయము చేర్చినపుడు ఈ యర్థము బొ'ధింపబడుచున్నది ; 

ఇది కాక మరియొక వచన (పత్యయమును చేర్చినపుడు ఈ అర్ధము బోధింపబడుట లేదు, 

మరియొక అర్థము టోధింపబడుచున్నది ; కావున ఈ (పత్యయమునకు ఇది యర్థము అని 

సిర్ణయింప వీలగుచున్నది. కాని “ఏకి శబ్దమునకు ఎల్పప్పుడును ఏకవచన (పత్యయమునే 

చేర్చి పయోగింతురు గాని మరి ఇతర వచన పత్యయములను చేర్చుట లేదు. ఇల్లై “ద్వి” 

శబ్దమునకు ద్వివచన [ప్రత్యయమునే చేర్తురుగాని ఇతర |పత్యయములను చేర్పరు. ఈ విధ 

ముగ ఇతర (ప్రత్యయములను చేర్చకున్నవో-. ఈ [పత్యయమును చేర్చగా ఈ యర్థము 

వచ్చినది, దీనిని తీసి మరియొక (ప్రత్యయమును చేర్చగా మరియొక అర్థము వచ్చినది, కావున 

ఇది _పకృత్యర్థము, ఇది [పత్యయార్థము అని అన్వయ వ్యతిరేకములచే నిర్ణయింప శక్యము 

కాదు. కావున “ఏకః' అను (పకృతి |పత్యయసముదాయమున కే “ఒకటి” యని యర్థము, 

“ద్యౌ' అను ప్రకృతి [పత్యయసముదాయమునకే “రండు అని యర్థము. వీటిలో ప్రత్య 

యార్థ వ్యతిరి క్రముగ (పకృత్యర్థము భాసించుట లేదు అని తాత్పర్యము 

“ఏకః” ఇత్యాదులలో (ప్రకృత్యర్థమునే [ప్రత్యయము అనువదించుచున్నదని ఆని 

పూర్వకా కారికలో చెప్పబడినది. (పకృతి (పత్యయసముదాయార్థ మే సంఖ్యేయమునకు విశేషణ 

ముగ పయోగింపబడుచున్న దని ఈ కారిక చెప్పుచున్నది. 18011 

అవతారిక. ఈ విషయముననే మహాభాష్యమున మరియొక ఉపపత్తి కూడ 

చెప్పబడినది. సంఖ్యా శబ్రములు [(దవ్యమును, గుణమును గూడ బోధించును. ఏ [ద్రవ్యము 

నందలి గుణమును ఈ శబ్దములు బోధించుచున్నవో ఆ (ద్రవ్యములకు సంబంధించిన ఏకత్వా 

దులు అను క్తములే గాన విభక్తి ప్రత్యయము రావచ్చును, అనునడి ఈ ఉపపత్తి. దీనిని 

విశదీక రించుచున్నాడు. 

లో ఏకత్వ మేక ఇత్య(త శుద్ద దవ్యవిశేషణమ్ | 

సగుణస్సు (పకృత్యర్ణో విభ_క్త్యర్థన భిద్యతే ॥ 81 

ఏకః ఇత్యత్ర = “ఏక్ర* అనుచోట, శుద్ధ [దవ్యవిశేషజం = విశేషణమును చేర్చుటకు 

పూర్వము శుద్ధమైన [దవ్యమునకు విశేషణమగు, ఏకత్వం = ఏకత్వము, బోధింపబడుచున్న ది, 

సగుణః = గుణముతో కూడిన, |ప్రకృత్యర్థః = [పకృత్యర్థము, = విభ క్ర్యర్థేన = = విభ క్త్యర్థ 

మగు ఏకత్యముచే, భిద్యతే = విశేషింపబడుచున్నది. 

తాత్ఫ్ర్యం ము “ఏకః' అనునపుడు [పాతిపదికము శుద్ధమగు [దవ్యమునకు 

విశేషణమైన ఏకత్వమును బోధించుచున్నది. ఆ గుణముతో కూడిన పకృత్యర్థమునకు 

విభ కర్ణము విశేషణముగ చేరుచున్నది. 

_ వివరణము [పాతిపదికము గుణోపసర్జ నమగు [ద్రవ్యమును బోధించును. విభ క్రి 

దవ్యోపసర్ణనమగు గుణమును బోధించును. ఉదాహరణమునకు _ “శుక్టం' ఆను పదమునకు 

సముడేశము 531 పదకాండము 
32) 
“వళ్ల వర్ణముతో కూడిన వస్తాదికము' అని యర్థము. ఇచట జక్టగుణము ఉపసర్ణనము 

“అ ప్రధానము గను శుక్ష క్షగుణము గల [ద్రవ్యము [పధానముగను బోధింపబడుచున్నవి. ఈ 

శుక్త శోబ్బమున కె “శుక స్వభావి అను నర్ధ్థమున భావ (ప్రత్యయము చేర్చి “శాక్స్యం' అను 

రూపము నేర్పరచినపుడు భావ (పత్యయవాచ్యమగు గుణమున [దవ్యము ఉపసర్జనముగ 

భాసించుచున్నది. అవే “ఏకః* అనునపుడు “ఏకి అనెడు [పాతిపదికము శుద్ధ దవ్య విశేషణ 

మగు ఏక త్యమును బోధించును. అనగా ఏకత్వమనెడు గుణముగల (ద్రవ్యమును బోధించును. 

విభ క్ర్ష్యర్థము (పకృత్యర్థమును విశేషించుచు ఈ ఏక [దవ్యము ఏకత్వ విశిష్టమే కాని గుణా 

న్లర విశిష్టము కాదు అని బోధించును. అనగా విభ క్త్యర్థమగు ఏకత్వమున (పకృత్యర్థమగు 

ఏకత్వ విశిష్ట దవ్యము ఉపసర్థనముగ భాసించును. ఈ విధముగ ఏకశబ్దాదులకు పరముగ 

విభక్తి పత్యయములు రావచ్చునని భావము. 1811 

అవతారిక ఏకాది శబ్దములు |[దవ్యమును గుణమును గూడ బోధించునని 

పూర్వకారికలో చెప్పబడినది. కాని “ఏకః* మొదలగు పదములు సంఖ్యేయములను (లెక్కింప 

దగిన (ద్రవ్యములను) బోధించుచున్న వి. ఇవి ఏకత్యాది గుణమాత బోధకములుగ కూడ 

నున్నవి అని చెప్పుటకు |పమాణమేమి అని ఆశంకించి చెప్పుచున్నాడు. 

లో ద్వే రక యోరితి నిర్దైశాత్ సంభ్యామా(శతేఒపి సంభవః | 

ఏకాదీనాం (ప్రసిద్ద్యా తు సంఖ్యేయా రత్వముచ్యతే | 82 
| య థి 

ద్వ్యెకయోః ఇతి = “ద్వ్యెకయోః* అని, నిర్దేశాత్ = నిర్ధేశించుట వలన, ఏకాదీనాం = ఏకాది 

శబ్దములకు, సంఖ్యామా|తే౭.పీ = సంఖ్యామా[తము నందు గూడ, సంభవః = సంభవ 

మున్నది, తు = కాని, (పసిద్ధ్యా = లౌకిక (పసిద్దిచె, సంఖ్యేయార్థత్వం = సంఖ్యీయము 

మాత్రమే అర్థము కలిగియుండుట, ఉచ్యతే = చెప్పబడుచున్నది. 

తాత్సృర్యో ము___ ““ద్వ్యేకయోర్ద్వివచనై క వచనో అని సూత నిర్దశముండుటచే 

ఏకాది శబ్దములు సంథ్యామా[తమును గూడ బోధించునని చెప్పుటకు సంభవమున్నది. కాని 

లోక పసిద్ధినను సరించి ఈ శబ్దములు సంఖ్య యములను మా|తమే బోధించునని చెప్పు 

చుందురు, 

విశేషము. ““ద్వ్యేకయోర్ద్వివచనైక వచనే'” అను సూ|తమున “ద్వేకయోః” 
అను పదమునకు ద్విత్వ ఏకత్వములు అని అర్థము. ఆట్టుకాక రెండు, ఒకటియైన | దవ్యములు 

(సంఖ్యియములు) అను నర్థము చెప్పినచో “ద్వ్యేకయోః అని ద్వివచనము కాక 'ద్వ్యేకే 

షామ్” అని బహువఛనమును (పయోగింపవలసి యుండును. దీనినిబట్టి ఏకాది సంఖ్యా = 

శబ్దములు సంఖ్యామాతమును గూడ బోధించునని తెలియుచున్నది. కాని లౌకిక పసిద్ది 
ననుసరించి “ఏకః = ఒక పదార్థము, 'ద్యౌ' = రెండు [దవ్యములు ఇత్యాదివిధమున సంఖ్యా 

శబ్దములు సంఖ్యేయవాచక ములు అని చెప్పుచుందురు. 182 

నంభఖ్యాం నయుద్దోళము ముగినినది 



నూ 

a ee apm 

ఉపగహ సముద్దేశము 

అవతారిక ఇపుడు ఆఖ్యాతార్థమగు ఉప,గహమును గూర్చి విచారింప బోవుచు 

ముందుగ ఉప, గహమనగా ఏదియో చెప్పుచున్నాడు. 

శో య ఆత్మనేపదాద్భేదః క్వచిదర్హస్య గమ్యతే | 

అన్యత శ్చాపి లా దేశాన్మన్య నే తముసగహమ్ [1 | 

లాదేశాత్ = లకారమునకు ఆదేశముగా వచ్చిన, ఆత్మనేపదాత్ = ఆత్మనే పదమువలనగాని, 

అన్యతః + చ + అపి = మరియొక దానివలన (పరస్మై పదమువలన) గాని, క్వచిత్ = 

కొన్ని కొన్ని స్థలములందు, ఆర్థస్య = అర్థముయొక గ, యః = ఏ, భేదః = భేదము, 

గమ్యతే = తెలియనో, తం = దానిని, ఉపష్మగహమ్ = ఉపగహమునుగా, మన్య న్హే= 

తలచుచున్నారు (చెప్పుచున్నారు). 

తాత్ళర్భము_- “లట్* మొదలగు లకారములకు ఆదేశముగా వచ్చిన ఆత్మనే 

పదముగాని, పరస్మై పదముగాని అర్థ విశేషమును బోధించును. దీనిని ఉపగ్రహమందురు. 

ఎవరణము.. [కియా ఫలము క ర్రకుచెందునని ఆత్మనే పదము చెప్పును, 

క్రియా ఫలము పరునకు చెందునని పరస్మై పదము చెప్పును. ఈ విధముగ ఆత్యనే పద 

పరస్మై పద గమ్యమగు అర్థ విశేషమునకు ఉప్మగహమని (పాచీనా చార్యుల వ్యవహారము. 

అదియే ఇచట గూడ [గహింపబడుచున్నది. 11111 

అవతారిక ఏ అర్థమునకు చెందిన విశేషమును బోధించును అను విషయమునే 

వివరించుచున్నాడు. 

శో క్వచిత్సాధనమేవా సా కాచి తస్య విశేషణమ్ | 

సాధనం తత్ర కర్మాది వ్య కవాచో విశేషణమ్ ॥ 2 

క్వచిత్ = కొన్ని స్థలములందు, _ సాధనమేవ = సాధనమే, ఆసొ = ఈ ఉప్యగహము, 

క్వచిత్ = కొన్ని స్థలములందు, తస్య = దానియొక్క. విశేవణమ్ = విశేషణము (ఉప 

(గ్రహము), తృత = అందు, కర్మాది = కర్మాదికము, సాధనమ్ = సాధనము, వ్య క్తవాచః 

= వ్యక్త వాక్కులు, విశేషణమ్ = విశేషణము. 

తాతృర్యాము._ కొన్ని స్థలములలో సాధనమే ఉప్మ్యగ్రహము. కొన్ని యెడల 

దాని విశేషణము ఉప్మగహము. సాధనమనగా కర్మాదికము, వ్య కవాక్కు.లు దానికి (సాధ 

నమునకు) విశేషణమగుటచే ఉపగహములని చెప్పబడును. 

చ 

ముద్దేశము 533 పదకొండము 

బిభరోణయము.. ఈ కారికలోని ఉ త్తరార్థము పూర్వార్థ వివరణరూపము. “పచ్యతే' 

వండబడుచున్నది) “గమ్యతే” (పొందబడుచున్నది) ఇత్యాదులలో ఆత్మనే పదము (సాధన 
మును) కర్మను బోధించుచున్నది గాన అది ఉప[గహము. కర్మ మొదలగు వాటికి సాధనము 

అని పేరు. 'కర్మాది'లోని “ఆది” శబ్దముచే క్వర్తయు, భావము కూడ (గహింపబడును. “ఏధలే' 

ఇత్యాదులలోని ఆత్మనే పదముచేతను, “'యాతిి ఇత్యాదులలోని పరస్మై పదముచేతను కర్త 

బోధింపబడుచున్నది. కావున ఇచట కర్త రూప సాధనము ఉపగ్రహము. “ఆస్యతే' 
“శయ్యలతే” ఇత్యాదులలో ఆత్మనే పదము భావరూప ((కియామ్మాత రూప) సాధనమును 

బోధించును. అందుచే ఇచట భావము ఉప[గహము. 'కృచిత్త స్య విశేషణమ్' (కొన్ని యెడల 

ఆ సాధనము యొక్క. విశేషణము ఉపగహము) అను దానికి ఉదాహరణముగ “వ్య క్తవాచో 

విశేషణమ్' అనునది చూపబడుచున్నది. “వ్య క్తవాచాం సముచ్చారణే” అను సూూతముచే 

అచ్చులు, హల్లులు అనెడు భేదము వ్య క్తమగు విధమున మాటలాడెడు వారు కలిసి మాట 

లాడు చుండుట అను అర్థమున వద ధాతువునకు ఆత్మనేపదము విధింపబడినది. “సంప 

వద న్తె [బాహ్మణాః' ఇత్యాదులు ఉదా హరణము., బాహ్మణులందరును కలిసి మాటలాడు 

చున్నారని యర్థము. ఇచట ఆత్మనేపదముచే బోధ్యమగు వ్యక్త వాక్యము (అనగా ఇతరు 

లకు వినబడునట్టు మాటాడుట) కర్తృ భూతసాధ నములగు [బాహ్మణులకు విశేషణముగ 

భాసించుచున్నది. ఇది కూడ ఉప్మగహమే. 1వ॥ 

ఆవనతొరిశ కొన్ని యెడల కియా విశేషణము ఉప్మగహముగ నుండునని 

చెప్పుచున్నాడు. 

శో॥ (క్రియా విషయభేదేన జీవికాదిషు భిద్యతే । 

లాదేశై ః స [కియా భేదో వా క్యేస్వుపి నియమ్యతే [1 8 

భేదేన = విషయ భేదముచే, [కియా = |కియ, భిద్యతే = భేదమును పొందుచుండును, సః=ా 

ఆ, కియాభేదః = కియా భేదము, లాదేశై 8 = లకారాదేశములగు పరస్మై పదాత్మనే 

పదములచే, (అభివ్యజ్యతే = అభివ్య క్తమగును), వా క్యేష్వపి = వాక్యములందు కూడ, 

నియమ్యతే = నియమితమై గమ్యమగును. - 

తాత్స్రర్భము.__ జీవికాదులందు విషయభేదమును (అనగా ఫలమెవరికొఅకుద్దే 

శింప బడినదో వారు, విషయము వారు భేదించుటచే) బట్టి కియ భేదించుచుండును. ఆ [కియా 

భేదము లాదేశములచే అభివ్య క్తమగును. వాక్యములందు గూడ అభివ్య క్తమగును. 

ఎశేనము.. *పచ్” ధాతువు “వండుటి అను క్రియను బోధించును. వంటచేయు 
వానికి సంబంధించినంతవరకు ఈ పాక [క్రియ వేరు, భుజించువానికి సంబంధించినంతవరకు 

ఇది వేరు. ఈ విధముగ విషయభేదమును బట్టి [కియ భేదమును పొందుచుండును. లకారము 

లకు ఆదేశముగ వచ్చిన పరస్మై పదాత్మనే పదములు ఈ |క్రియా. భేదములను వ్య క్రీకరించు 



[4 
చుండును. ఒకడు జీవికకై వంటలు చేయుచుండును : మరియొకడు జీవికకై యజ్ఞాదులు 
చేయును. ఇట్టు జీవికకై వంట, పూజ మొదలగు పనులు చేయువానికి జీతము అనెడు ఫలము 
లభించుచుండ వచ్చును. కాని ప్రధాన [కియా ఫలము అతనికి చెందక ఆతని స్వామికి చెందు 
చున్నది. వండిన ఆహారమును ఆ స్వామి తినుచున్నాడు ; చేసిన యజ్ఞాదుల వలన కలుగు 
పుణ్యాదులు స్వామికి చెందును. [కియలోనున్న ఇట్టి విశేషమును లకారములకు ఆదేశములుగ 
వచ్చిన పరస్మై పదాత్యనే పదములు బోధించును. “పచతి' “'యజతి” అని పర స్మైపదమును 
ప్రయోగించినచో పాకయాగ ఫలములు ఆ పనులు చేయువానికి కాక మరియెవ్వరికో చెందునని 
యర్థము. “పచతే” “యజతే' ఇత్యాది విధమున ఆత్మనే పదమును పయోగించినచో ఆ 
ఫలములు ఆ పనులు చేసినవానికి చెందునని యర్థము. ఈ విధముగ లాదేశములగు పరస్మై 
పదాత్మనే పదములచె [కియా విశేషములు తెలియుచుండును. కొన్ని సలములలో వాక్యము 
చేతనే [క్రియా విశేషము స్పష్టమగుచున్నది. ఉదాహరణమునకు “స్వం యజ్ఞం యజతే' 
“స్తం యజ్ఞం యజతి' ఇత్యాది వాక్యములలో “స్వం” (తన అను పద ముండుటచే కియా 
ఫలము కెర్తకు చెందునని తెలియచున్నది ఉపపదముచే (సమీపమున నున్న పదమే) 
[ప్రధాన ఫలము క_ర్తృగామియా, అన్యగామియా అను విషయము తెలియునపుడు ఏ పదమైన 
రావచ్చునని ““విభాషోపపదేన | పకీయమానే” (1-8-77) అను సూతము చెప్పుచున్నది. 
కావున పై వాక్యములలో (కియా ఫలము క ర్భగామియను విషయము 'స్వం' అను పదాం 
తరముతో గూడిన వాక్యమును బట్టి తెలియచున్నది. ఈ విధముగ కియా భేదము లకారా 
దేశములగు పర 'స్మెపదములచేతను వాక్యములచేతను గూడ గమ్యమగునని తాత్పర్యము. 
ఇట్టి కియా విశేషము ఆత్మనే పదాది గమ్యముగాన దీనికి ఉప[గహమని పేరు. n8i 

అవతారిక. కొన్ని యెడల విషయభేదము లేకున్నను సాక్షాత్తుగ కియా విశే 
షమే ఉపగహమని చెప్పుచున్నాడు. 

శో ధాత్వర్హ స్త ద్వి శేషళ్చాప్యు క్రః క్వచిదుపగహాః | 

ధా త్వర్థో గన్దనాదిః స్యాత్ వ్యతిహారో విశేషణమ్ ॥ 4 

క్వచిత్ = కొన్ని స్థలములందు, ధాత్వర్థః = ధాతువు యొక్క అర్థము, తద్ది శేషః + చ -t 
అపి = దానియొక్క విశేషణము గూడ, ఉప్మగహః = ఉప[గహముగా, ఉక్తః = చెప్పబడి 
నది, గంధనాదిః = గంధనాదికము (అనగా హింసించుట మొదలయినవి), ధాత్వర్తః = ధాత్వర్థ 
ముగా, స్యాత్ = అగును, వ్యతిహారః = వ్యతిహారము, విశేషణం = విశేషణము. న 

తాత్స్రర్యూము___ కొన్ని యెడల ధాత్వర్థము, దాని విశేషణము కూడ ఉప[గహ 
మని చెప్పబడినది. గంధనాదికము ధాత్వర్థము ; వ్యతిహారము (ఒకరినుండి యింకొకరు 
మార్చుకొనుట) విశేషణము. 

వివరణము... ఈ కారికలో ఉ త్రరార్భము పూర్వార్ల వివరణ రూపము “గన 
వో ఆతి అ ల ® నావక్నేపణ ౬ సేవన. సాహ సిక్య ఆ (ప్రతియత్న - (పకథనోపయోగేషు కృఖః” (1-8-82) 

సము దేశము 53౨ పదకాండము 

అను సూ|తముచే గంధనాద్యర్థములందు కృజ్ ధాతువునకు, [కియా ఫలము కర్రభిపాయము 

(ఆ యా పగులను చేయువాని కొరకే) కాకున్నను, ఆత్మనే పదము విధింపబడినది. గంధన 

నునగా హింసించుట. ఉదా: “ఉత్కురుతే" = పరదోషావిష్క_రణము చేయు చున్నాడు ఆని 

అర్థము. ఇట్టు చేయట స్వయముగ బాధ కాకపోయినను బాధను కలిగించుటకు కారణమగు 

చున్నది గావున హింసగ పరిగణింపబడు చున్నది. ఇక్లే అవక్నేపణాద్యర్థములలో “ఉదా 
కురుతే” ఇత్యాద్యుదాహర ణములను చూచుకొనవలెను. ఈ ఉదాహరణములలోని గంధనము 

మొదలగు ధాత్వర్థము ఆత్మనే పదముచే గమ్మమగుచున్నది గాన ఈ యర్థము కూడ ఉప 

[గహ సంజ్ఞకమే, 

“కర్తరి కర్మ వ్యతిహారే” అను సూ[తముచే [కియా వినిమయము ద్యోత్యమగు 
నపుడు క ర్రర్థమున ఆత్మనే పదము విధింపబడినది. “వ్యతిలునీతే' ఇత్యాదులుదాహరణము. 

ఒకడు చేయవలసి యున్న లవన కర్మను మరియొకడు చేయుచున్నాడు అని అర్థము. ఇచట 

ఆత్మనే పదము వ్యహారమనెడు [కియయందలి విశేషమును - అనగా కియా విశేషణ భూత 

మగు వ్యతిహారమును బోధించుచున్న ది. ఈ విధముగ ఆత్మనే పద గమ్యమగుటచే [కియా 

విశేషణమగు ఈ వ్యతిహారము కూడ ఉప[గహమే యని భావము, 411 

అభోతారిక. [క్రియా ఫలము కర్త భ్మిపాయమైనపుడు, అనగా కర్తకొరక్రై ఉద్దిష్ట 

మైనపుడు, ఆత్మనే పదము వచ్చునని చెప్పబడినది. కాని [కియా ఫలము లవ్నియును ఎట్లైన 

కర్తకే చెందును గాన ఇట్లు చెప్పవలసిన పనిలేదని ఆశంకించి చెప్పుచున్నాడు. 

శో కియా(పవృతౌ వాఖ్యాతా కె శ్చిత్ స్వార్ధపరార్థతా | 

అఆసతీ వా సతీవాఒపీ వివక్షిత నిబన్షనా [1 గ్ర్ 

[కియా _పవృత్తౌ = [కియయందు (పవర్తించు విషయమున, క్రైశ్చిత్ = కొందరిచేత, స్వార్థ 

పరార్థతా = స్వార్ధత్వము, పరార్థత్వము, ఆఖ్యాతా = చెప్పబడినది, అసతీ + వా = యథా 

రము కానిదైనను, _సతీవా = యథార్థమైనదైనను,  వివక్షిత నిబన్ధనా = వివక్షపై ఆధార 
పడునది. ' _ - 

తొత్త్రృర్య ము. కొందరు (కియా పవృత్తి విషయమున స్వార్ధత్వమును (తన = 

క ర్రకొటకు గాని) పరార్థత్వమును (ఇతరుల కొఅకుగాని) చెప్పియున్నారు. ఆ పరార్థత్వము 

యథార్థమా ఆయథార్థమా అనునది వివక్షపై ఆధారపడి యున్నది. 

వివరణము “సర్వ ఇమే స్వభూత్యర్థం యత న్లో - (లోకములో ఎల్టరును తమ 
అభివృద్ధినిమి త్రము మా్యతమే [ప్రయత్నము చేయుదురు) అని మహాభాష్యములో చెప్పినట్టు 

(పతి ఒక్కడు స్వలాభాపేక్షతోడనే [ప్రవర్షించుచుండును. కావున స్వార్ధ పవృత్తి పార 
మార్థికము (అనగా నిజమయినది). పరార్థ[పవృ త్తి అనునది అసత్యము (అసతీ). అది పార 

మార్థికము -(సతీ) ఆని ఎవరైన చెప్పినచో అది మాటవరుసకు , చెప్పినదే కాని వాస్తవము 
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కాదు. పర్మారత సత్యము కాకున్నను అట్లు చెప్పవలెననెశు కోరికచే (వివక్షచే) చెప్పవచ్చును, 
అట్టి పరిస్థితులలో (క్రియాఫలము పరార్థము కాన ఆత్మనే పదము రాకుండ పోవును. అట్టు 

కాకుండుటకై - అనగా ఫలము పరార్థమని వివక్నితమైనను వా స్తవమున అది స్వార్థ మేగాన 

ఆత్మనే పదము వచ్చుటకై, “క ర్రభిపాయమే |క్రియాఫలే” అని చెప్పబడినది. 

వివక్షావశమున మాత్రమే కాక, |పధాన ఫలమును బట్టి, _పవృత్తి వా స్తవముగనే 

స్వార్థముగగాని పరార్థముగగాని ఉండవచ్చునని మరికొందరి యభ్మిపాయము. ఈ అభి పాయ 

భేదమును సూచించుటకే కారికలో “*కైశ్చిత్' అను పదము |[పయు క్తమైనది. స్వర్గము ఆన్నము 
మొదలగు ఫలములు తనకు కావలెనని ఆభిలషించెడు వ్యక్తి (దేవదత్తుడు) ఇతరునిచే (యజ్ఞ 

దత్తునిచే) యజన పచనాదికార్యములను చేయించును. అట్టు చేసినందులకు వానికి జీతము 

ఇచ్చును. యజనాదులు చేసిన వానికి (యజ్ఞ దత్తునకు) జీతము మాతమే ఫలము. యజన 

పచనాదుల |పధాన ఫలములగు స్వర్లోదనాదులు ఆ చేయించిన దేవదత్తునకు చెందును. 
కావున తాను ఫలము పొందుటకై ఇతరులు యాగముచేయు ఏర్పాట్లు చెయచున్నాడు, 

వంట వండుటకు ఏర్పాట్టు చేయుచున్నాడు అను అర్థములందు యజ - పచ ధాతువులకు 

ఆత్మనే పదమును చేర్చి ““దేవద తః యజతే ; పచతే” అని పయోగింపవచ్చును. వాటికి 

యాగముచేయ నేర్పాట్టుచెయు చున్నాడు, వంటకు ఏర్పాట్టు చేయుచున్నాడు అని యర్థములు, 

యాగము చేయుచున్నాడు, వండుచున్నాడు అని అర్థములు కాదు. యాగ -- పాక = |పధాన 

ఫలములు యాగ పాకక ర్రకు చెందుటలేదు కదా ? ఆవి చేయుచున్న యజ్ఞదత్తుని విషయమున 

“యజ్ఞద త్తః యజతి*” ఇత్యాది పరస్మై పద[పయోగములు చేయవలెను. 

అవతారిక పైన చెప్పిన విధముగ భృతిదానాదుల ద్వారా ఇతరులచే (క్రియ 

చేయించు నేర్పాటు చేయుట అను అర్థమును బోధించుటకై ఆత్మనే పదము వచ్చును. *ణిచ్' 

(ప్రత్యయము కూడ ఈ యర్థముననే వచ్చునుగాన కొందరి యభిప్రాయము (ప్రకారము, ఈ 

రెండును తుల్య విషయకములు (సమానార్థకములు) అని చెప్పుచున్నాడు. 

శ్లో! కేషాంచిత్ కర్త భిప్రాయే ణి చా సహ వికల్పతే 1 

ఆత్మనేపద మన్యేషాం తదరా (పకృతిర్యథా |] ¢ 
థి 

యథా =వఏ విధముగ, అన్యేషాం = ఇతరులయొక్క- మతమున, తదర్థా = జిచ్ ప్రత్యయము 

చేర్చవలసి యున్న,  _పకృతిః = ధాతువు,  (ణిచ్తో కల్పింపబడునో ఆ విధముగనే), 
కెషాంచిత్ = కొందరి మతమున, కర్పభిిపాయే = క్రియ కర్తకొరకై ఉద్దిష్టమైనపుడు, 

ఆత్మనేపదం = ఆత్మనే పదము, ణిచా సహ = ణిచ్ (పత్యయముతో కూడా, వికల్పతే = 
వికల్పమును పొందుచున్నది. 

తాత్ఫ్ళళ్యంయము_ కొందరి మతమున జిచ్ చేర్చవలసిన ధాతువు బిచ్ ప్రత్యయ 
ముతో ఏ విధముగ వికల్పింపబడునో అబే మరికొందరి మతమున ఫలము కర్తకు చేరునపుడు 
ఆత్మనే పదము ణిచ్తో గూడ వికల్పమును పొందును, 

సముద్ధేశము 537 పదకొండము 
6] 

వివరణము “స్యరితజితః కర భిపాయే |క్రియాఫలే” (1-8-72) ఆను 

సూ తముచే స్యరితము ఇత్తుగ కల ధాతువుల కంటెను, ఇకారము ఇత్తుగ కల ధాతువుల 

కంటెను, [కియా ఫలము కర్తకు చెందెడు పక్షమున, ఆత్మనే పదము విధింపబడినది. ఈ 

ధాతువుచే విహితమగు ఆత్మనే పదము సంవిధానార్థకములగు ధాతువులకు వచ్చునని కొందరి 

అభి పాయము. “పచతే'( ఆ పాదయతి = వండించుచున్నాడు), “యజతే”( = యాజయతి= 

యజ్ఞము చేయించుచున్నాడు) ఇత్యాదు లుదాహర ణములు. ధాతువులు అనేకార్థకములుగాన, 

ధాతువే సంవిధానార్థకమై యుండ దానిని ద్యోతింపచేయుటకు ఆత్మనే పదము వచ్చునని 

అభ్మిపాయము. (పకృతి సంవిధానమును బోధింపనపుడు మ్యాతము జిచ్ ప్రత 

“పావయతి”* ఇత్యాది రూపములు |పయోగింపబడును. 

అ రియము వచ్చి 

సమ స్తమగు ధాత్యర్థ ముయొక్క- (పవృత్తికి అనుకూలమగు భ్యాపారమునకు 

సంవిధానమని పేరు. దానినే |పవర్తనమని కూడ అందురు. “యజీత' ఇత్యాదులలో బుత్వి 

క్కులు |పవర్తించుటకై యజమానుడు చేయు వ్యాపారమే ధాత్వర్థము. అనగా ధాతువుచే 

బోధితమగు [కియకు సంబంధించిన అన్ని అవయవములను పూ ర్తిచేయుటకై అనుకూలమగు 

వ్యాపారమునకే సంవిధానమని పేరు. అందుచే 'యజీతి' అనునపుడు ఆ యా బుత్విక్కూలు 

తమ తమ పనులు చేయుట, మరి ఇతర [కియలును పూ ర్తియెననే గాని యజధాత్వర్థము 

పూర్తియెనట్టు కాదు. కావున హోతను శస్త్రములు శంసనము చేయవలెనని అధ్వర్యుడు (పేరే 

పించినను ఈ [పేరణారూప వ్యాపారము, యజన, కియ పూ ర్తియగువరకును అనువ ర్తించదు 
గాన అది సంవిధానము కాదు. యజమాన కృత ేరణమే మొదటినుండి తుదివరకును 

వ్యాపించును గాన ఆది సంవిధానము సామ।గిని సమకూర్చుటయె సంవిధానమని మరికొందరి 

అభి పాయము. 

శు సూ[తమునందలి “కర్ర భ్శిపాయే కియాఫలే”' అనునది సంవిధాన లక్షణమగు 

[కియా విశేషమును ఉపలక్షించును. శిష్ట ప్రయోగము ననుసరించి “క్రీణీష్య' “వపతే” “ధశ్తే' 

'చినుతే' ఇత్యాదులలో ణ్యర్థము ((పెరణార్థము) గమ్యమగుచున్నది. అనగా పై శబ్దములకు 

వరుసగ - “కొనుము 'ముండనము చేయుచున్నాడు” 'ధరించుచున్నాడు' 'చయనము చేయు 

చున్నాడు ఆను నరములు కాక - 'కొనిపించుము' “వపనము చేయించుకొనుచున్నా డు’ 

“ధరింప చేయు చున్నాడు, “'చయనము చేయించుచున్నాడు' అని అర్థములు శిష్టులచే చెప్ప 

బడు చున్నవి. 

శబ్బశ క్రి ననుసరించి పరిశీలించినచో స్వరితేత్తులును, జొత్తులును ఆగు ధాతువులకు 

మృాతమే సంవిధాన రూపార్థముండునుగాని ఇతర ధాతువులకు ఉండదు. “కర్రభ్మిపాయే 

[కియాఫలే' అని సూ|త్రించినను సంవిధాన రూపార్థము గమ్యమగునపుడు ఆత్మనేపది వచ్చును 
అను అర్థము వచ్చును, అట్టి సంవిధాన రూపార్థము స్వరిత కొత్తుల కే సంభావ్యయు. అందుచే 

మరల సూ|తమునండు 'స్వరిత కొత: అని చెప్పవలసిన పనిలేదని భాష్యకారుడు చెప్పినాడు, 



పృద క్షా దది మ అ ఇల్లీ 4 య ల బప | 6 ఆ అయి (అకాంము-. తన |పయోజనము నుదేశించి కార ంముచేవో 
a ప 

నుద్యమించి నపుడు ఆత్న నేపదము వచ్చుననియు, పరుల |పయోజనము నుద్దేశించి కార్యము 
జక. జలా కష్ ఒల్లో ఇ 

శ న్ | 
చేయ నుద్దేశించినపుడు పర స్మైపదము వచ్చుననియు చెప్పుదురు, ఈ స్వార్థ పరారతలు 

ద అక ot 
| క 

వివకాధినములు. వివక్షాదీనములగు ఈ స్వార్ధపరార్థతలు లౌకిక | పయోగములలో స్వరిత 
జోత్తులగు ధాతువుల విషయమునన్తే అంగీకరింపబడునుగాని 'యాి ధాతాందుల విషయమున 
బి 

ళ్ శో ఆంగీకరింపబడవు. కావున ఈ మతముకు అకసరించినను స్వరిత కొద్గహణము అనావశ్యా 
జో 

a 
అ ఇ ఏటో ఖ్ గారో 

జ 
కము, పకృతమున ఈ కారికలల్ చేయబడుచున్న చర్చ యంతయు ఈ మత భెదములపై 
ఆధారపడి యున్న ది, 

మ ఆయ ఇర prin. Fa చ ణిచ్చు వ్ర అర్థ మును బొధించునో ఆ అర్థమునే ఆత్మనే పదము గూడ జోదించును 
అ జ జక క =a ఇజ్ గాన ఆత్మనే పదము బీచ్చుతి వికల్పమును పొందును. అనగా ణిచ్చును చేర్చి ణిజంత 

4 చు అల Ca fer క్ట ధాతువును దుయోగించుటకు బదులు ఆత్మనే పదమును [పయోగింపవచ్చును అని కొందరి 
అభ్మిపాయము పీనికి వారు ఇతరుల మతమును దృషాంతముగ చూపుచునా దు (అన్యేషాం 
తద జం MM " పం క ఒక షి ల 7 > : 

ర్ధా పకృతిర్యథా). పెన చూపిన 'కిణీష్య' ఇత్యాద్యుదాహర ణములలో (పేరణార్థము 
ధాతువుచేతనే జోధింపబడుటచే ణిజంతధాతువునకు బదులు శకేవలధాతువే వీ విధముగ 
vf అత్య ల పయోగింపబడుచ a కము ర్ ్ట 
Lt బడుచున్న దో అర్హ ణిజంతమునకు బదులు ఆత్మనే పదమును [పయోగింప 
చ రా ఖే అక అని లొ శ 4 | 
వచ్చును అని ఈ దృష్టాంతమును చూపుటలోని ఆశయము, 

వీరి మతము [పకారము సంవిధానమె ణిజర్థము ; కేవల పెషము ( ఆజ్ఞాపించుట) ల 
sy కాదు. దెవదత్తుడు యజ్ఞదత్తునిచేత వంట వండించుచున్నాడు అనునపుడు దేవదతుడు [ప్రయో 

జక కర యజ్ఞదత్తుడు [పయోజ్యక ర. (ప్రయోజ్యక ర్త స్వార్థాపేక్షతో, అనగా కూలి 
లభించవలెననెడు అభిలాషతో పనిచేయును. ఆతడు పనిచేయుటకు తగు ఏర్పాట్లు దేవదతుడు 

జ < 
; ళ్ చేయును. తనకు ధనము లభించుననెడు ఆశ లేనిచో [ప్రయోజ్యుడు పనిచేయడు. అవే 

(పయోజకుడు, పనిచేయుటకు తగు నేర్చాట్టు చేయకున్నచో ఆతడాజాపించినను [పయోజ్యుడు 
ఒల్లో చ చై లీ డా al పనిచేయడు. కావున ప్రెష మాతము ణిద్ (పత్యయార్థమని చెప్ప వీలులేదు. సంవిధానమే 
ణిజర్థము. ఆత్మనే పదము కూడ ఆ సంవిధానమునే బోధించుచున్నది గాన ఆత్మనే పదము 
[ప్రయోగించు పక్షమున ణిచ్చును చేర్చ బనిలేదని వీరి యభిపాయము. 

కారికలో “కేషాంచిత్' అని దీనిని కొందర మతమని చెప్పుటచే ఇది అంత 
యుక్తము కాదని సూచింపబడినది. “హేతుమకి చి (8-1-26) అను సూ[తము జిచ్ 
పత్యయమును విధించుచున్న ది. “పేషణము మొదలగు |, పయోజక వ్యాపారమను ఆరమున 

థి 
ల్ల 

ధాతువుక చె బిచ్ ప ప టు సదరం 0 _ 6 వుకం ణీ (ప్రత్యయము వచ్చును అని దీని యర్థము. కుర్ళ నం పెరయతి శ 

కారయతి ' _ చెయచున్నవానిని ,పేరేపించచున్నాడు గాన కారయతి ఆని చెప్పబడు 
చున్నాడు) ఇత్యాదు లుదాహరణము. ఇచట (పేషణము ధాతువునకే అర్హమెయుండ దానిని 
ఈణిచ్ |పత$యవ ప చ నియ నిక: 

[ప్రత్యయము ద్యోతింప చేయుచున్నదనియు, అట్టుకాక పేషణాదికము జిచ్ 'పత్య 
యారమే యనియు, రెండు పక్షము లున శ లం బే PRUE యాం ND అలి ఆ ల ur , లో . థి బశ్నయి లున్నవి. మొదటి పక్షమున _పేషణము కూడ ధాత్వర్గము 

ధ్ 

టి. 

నముద్దేశము 539 పదకాండము 

నందే అంతర్గత ముగ నున్న దిగాన, పక రణాదివశముచే అది ద్యోత్యమైనపుడు ణిచ [పయోగ 

మనావళ్యకమనియు, కావుననే “కీజీష్వ” ఇత్యాది (ప్రయోగములు _ఎర ణార్థమున శిష్ట 

అంగీకరింపబడిన వనియు చెప్పవచ్చును. అపుడు |పకృతియగు ధాతువు ణిచ్చుతో వై కల్పిక 

ముగ |పయు క్రము కావచ్చును. కాని | పేషణము ణిచ్ (పత్యయార్థమేయని అంగీకరించు 

పక్షమున ఈ వైకల్పికత్యము కుదురదు. ఇక “క్రీణీష్వ' ఇత్యాది శిష్ట పయోగములను 
అ_న్లర్భావిత ణీజర్థ ములనియో, మరి యే విధముననో సమర్థించుకొనవలసి యుండును. అదే 

విధముగ ఆత్మనే పదమునకు గూడ శిచ్చుతో వైకల్పికత్వము యుక్తము కాదు. [కియా 
ఫలము క_ర్హృగామి యని బోధించు ఆత్మనే పదము, [ప్రధాన ఫలము కర్తకు చెందును అని 

మామే బోధింపగళల్లును గాని ఇందు _పేషణ స్పర్శము ఏ మా|తమును లేదు. ణ్యన్త 

[(పయోగములగు '“యాజయతి'” ఇత్యాదులలో [పయోజ్య పయోజక వ్యాపారములు విభిన్న 

ముగ, స్నష్టముగ తెలియుచున్న ట్లు 'యజతే' అనునపుడు తెలియుట లేదు. ఫలార్థియె, ఈ 

కర్త, స్యతం|తుడై, ఈ యాగమును జరుపుచున్నాడు అని మా[తమే “'యజతే” అను పద 

మున కర్ధముగ తెలియునుగాని, ఇతరుని |పేరేపించుదున్నాడు, అను నర్థము ఈ పదము 

వలన వచ్చుట లేదు. “'యాజయతి' అనునపుడు యాగ |కియయందు పరుని | పేరేపించు 

చున్నాడు" అకు నర్థము స్పష్టముగ తెలియవచ్చు చున్నది. కావున ఆత్మనే పద విషయమగు 

సంవిధానమనునది వెరు, ణిజర్థమగు పేషణము వేరు. అందుచే వీటికి వికల్పము కుదురదు 

అని సూచించుటకై “కేషాంచిత్” అను పదము పయు క్రమైనది. 1161 

అవతారిక ణిచ్చునకును ఆత్మనే పదమునకును విషయసామ్యమున్నదను 

(భాంతిచే కొందరు (పై కారికలో చూపిన విధముగ) ణిచ్చుతో ఆత్మనే పదమునకు వికల్బ 

మును అంగీకరించిరి, వారి భాంతికి కారణమును చూపుచున్నాడు. 

శ్లో కీణీష్వ వపతే ధే చినోతి చినుతే౨పి చ! 

ఆ_ప్రపయోగా దృశ్య_న్తే యేషమణ్యర్థో౭.భిధీయతే i 7 

యేషు = ఏ పయో గఘులయందు, ణ్యర్థ ః = ణిజంతార్థ ము, అభిదీయతే = చెప్పబడు 

చున్నదో, అట్టి, “కిణీష్వ” (కొనిపించుము) “వపతే” (ముండనము చేయించుచున్నాడు) 

“ధత్తే” (ధరింపచేయు చున్నాడు) “చినోతి” (చయనము చేయుచున్నాడు), “చినుతే” 

(చయనము చెయించుచున్నాడు) అనెడు, ఆప్త (పయోగాః = శిష్ట పయోగములు, దృశ్య నే 

= క నుపట్టు చున్నవి. 

తాత్భర్భంము.- (పేరణార్థకములగు “కీణీవ్య”, “'వపతే, “ధత్తే, “వినుతే” 

మొదలగు ఆప్తపయోగములు కానవచ్చుచున్నవి. 

వివరణము. నాగమాతయగు క|దువ వినతతో '“స్వాత్మానం [క్రీణీష్వ' అని 

పల్కగా వినత తన ప్వుతులతో ““|క్రీణీత మామ్” అని చెప్పినది. ఇచట [కయణమనునకు 

దాస్య విమోచనము ఫలము; అది క్రయణమున క్రర్రయగు వినతకు చెందునని సూచించు 



వాక్యపదియము 540 ఉపగ్రహ 
టకై. ఆత్మన పదము [పయుక్రమినది. కాని ఇచట పకరణమును బటి “ కిణీషంి అను 2.3 Ww అరటి “4 క్ క || య్ 
రాక్ టి ట్ ba రాం 5 నిపంచుకొసుము' ఆను అర్థము చెప్పవలసి యున్నది 

వ్ ఏరా అవు నాకు దాసిగా అమ్ముడుపోయితివి ; కావున దాస్యము పోవలె 
న దో నీ పు[తులతో ఏమైన చేయించి కొనిపించుకొనుము అని దీన్ యరము. అప్పుడామె 
పుతులవద్ధకు పోయి “కీణీతమామ్' అని చెప్పినది. ఈ విధముగ [పకరణమును బటి ణిజర 
మగు ప్రెష కనబడుట చేత ణీజాత్మనే పదములు సమాన విషయకక్తు( (ఏకార్థ బోధకములు) 

cd 

sy 

అనెడు [భాంతి కలిగినది, 

ఇటే “వపతే” మ మ్ ౪ ఈ ఇడ ఇల న్ లో రమ మ అను దానికి అన్యునిచె ముండనము చెయించుకొనుచున్నాడు అని 
. రె ra జో yp ల టం ర్థ [కియా ఫలము కర్తకు చెందినదను విషయమును తెలుపుటకె ఆత్సునే 

పదము [పయోగింపబడినది. కొని వాక్? సామద ల ఇద ద్ద fr ల ర 5 ధషయుణు బట్టు = తాను స యముగ ముండనము 
చేసికొనజాలడు న ని గా అన్ఫుని ద్వారా చేయించుకొనుచున్నాడు అ నర్థము వచ్చును. ఇచట కు 
గూడ ణ్మీచ్చత్యయాత్మనే పదములు సమానవిషయకములు అని ' భాంతి 
మున్నది. 

- 
“తపా అల రో 93 ఖో సంచచున గృహా పల్ని రేతోధ త్తే అను _పయోగమున్న ది. “పత్ని తృ పిచెంది రేతస్సు “ ఊం ది” అను అర స - dN ని యు న్న్న అర్థము అసంగతముగాన నా మర్థ్యవ శముచే ధే” అను దానికి 'ధాప యతి (ఉంచునట్ట చేయచున్నది) అను నర్థము చెప్పవలెను. ఇచట గూడ జిజాత్మనే పద 

ములు సమానవిషయకములను భాంతి కలుగుట కవకాశమున- ది. 

| సెషా[త యజ్ఞస్య సమృద్ధిర్యోజగ్నిం .చినుతే యశ్చినోతి యక్సీయతే”” అను 
వాక్యమున్నది. ఇచట “చినోతి” అను పరస్మై పదము “*చినుతే అను ఆత్మనే పదరూపము రెండును [సయుక్తముల్లై నవి. *చినోతి” అను దానికి “పర పేరణముచే అగ్ని చయనము యుచున్నాడు ఆను నర్థముగాన దానిచే [ప్రయోజ్యక ర్త బోధింపబడుచున్నా డు. “చినోత్తి” అను దానిని బట్టి “చినుతే' అనునది పయోజకక రను = అనగా చయనము చేయటకు తగు ఆట! 
ఇ 
సంవిధానము చేయువానిని, బోధించుచున దని చెపువతెకు. ఇచట గహన ఆత్మనే పడ ( ల. . వ. ఆన ' లు 

my, అలో 5 _చృత్యయములు సమా నవిష ఏక ములని భాంతి కలు గదమేక అకా కం. జం సట ప 

క్ష ఎ - యు య క ఎ ఎ. చాక విద 
ముగ త ఉదాహరణము లన్ని ంటీయందును 

ఆత్మనే పద్మపయోగము వలన కాదు, అరసా 
థ్ 

Ca బదులు ఆత్మనే పదమును [ప్రయోగించిన 

ణాదిక మర్ధము, ఆత్మనే పదమునకు సంవిధా; 
ములు భిన్న విషయములను బోధించువాటికి 

అవతారిక ఆత్మన వ 
అలి ఇ 

సో చెప్పబడినది. కాని పచాది ధాతువు పధానమగు వికి తాాదుదమువే (బియ 

లి అ లి జా రొ : # FF అపో cm wr గమ టీటా లాం చమ జో అ నాపి అవతలి. | ఈ! మం క్రియ ల థి ఎంచ lad | లీ లీ pw వళ స భా ంచ వని 

లు 
జ న్ ల ngs అ ల | న. నొ బడుట మొదలగు ఆర్థమునే) బెొధించుదునువి గాని న Ramm a ae టై లేదుకదా 

సముద్దేళము 541 పదకొండము 

] 
అట్టి పరిస్థితిలో సంవిధాన విశిష్ట |క్రియాబోధకమగు ధాతువునకు ఆత్మన పదము వచ్చునని 

చెప్పుట ఎట్ట యు క్రమగును అని ఆశంకించి చెప్పుచున్నాడు. 

శ్లో సంవిధానం పచాదీనాం క్వచిదర్షః (పకీయతే | 
గం థి 

తన్నిమితా యఖథాఒన్యాపి [కీయాధ్మిశయణాదికా ॥ 8 
a ne) 

తని,మితా = వికీ తికి సిమి తమగు, అధి, శయణాదికా = పొయ్యిడై గిన్నె నెకించుట మొద 

లగు, ఆన్యాపి = మరియొక, [కియా = |కియ, యథా = ఎట్లో, అటే, క్వచి = ఒకొ్కొా-క్క 

తాత్సృల్భుము-- విక్తి త్తికి నిమి త్రమగు అధ్మిశయణాది [క్రియలు గూడ పచ్యాదుల 
యధా లాలి 

కర్థమైనట్టు సంవిధానము కూడ వాటి (పచ్యాదుల) ఆర్థముగ కనబడుచున్నవి. 

వివరొాణము.- !పయోజకుని వ్యాపారము గూడ ధాత్వర్థమేయని భాష్యకారులు 

చెప్పియున్నారు. [పయోజకుడు ఉదాసీనుడుగ నున్నను (అన్యునెవనిని _పేరేపింపకున్నను) 

సామ(గీ పోషణము చేయచుండుటచే సంవిధాతయనియు కారకుడనియు చెప్పబడుచున్నాడు. 

యోగమున అట్టి సంవిధాన రూపవ్యాపారము బోధింపబడు 

చున్నది. పచధాతువునకు |పధానముగ తండుల విక్టి త్రి యను నర్ధమయైైనను, దాని కావశ్య 

కము లగుటచే (పొయ్యిపై నుంచుట నీరుపోసి తడుపుట మొ) అధి శయణోదకా సేచనాదిక 
వి, కావుననే “పచతి దేవద త్తః' అనునపుడు 

“అధి; శయతిి “ఉదకమా సేచయతి' ఇత్యాద్యర్హ ములు గూడ బోధింపబడుటచే, అధి క్రయ 

జోదక సేచనాదులు |పయాజ్యక ర్తయగు దేవదత్తుడు చేయుచున్న వ్యాపారములు అని 

తెలియుచున్నది. అప్పి “పచతే దేవద తః“ అను దానికి “దేవదత్తుడు పాకమునకు కావలసిన 

సంభారముల నన్నింటిని సమకూర్చుచున్నాడు ఆని యర్థము. ఆతడే ఒక [ప్రయోజ్యుని 

(పేరేపించుచున్నాడని చెప్పవలెనన్నచో “ణిచ్' చేర్చి “పాచయతి' అని ప్రయోగింపవలెను, 

సామిని సమకూర్చుకొనుట (సంవిధానము) [పషణము కాజాలదు. సామగగిని సమకూర్చుచు 

ఎవడు ఇతరుని (పేరేపించునో ఆతడే _పయోజకుడు. సంవిధానము చేయచున్నను పర 

(పేషణము నేయకున్నచో ఆతడు [ప్రయోజకుడు కాజాలడు. 1181 
. 

ల 

అవతారిక ఆత్మనే పదము కర్తభ్మిపాయమున విధింపబడినది. దీనినిబట్టి 

ధాతువునకు సంవిధానమను అర్థమున్నదని చెప్పుట ఎట్టు అని ఆశంకించి చెప్పుచున్నాడు. 

శో క_ర్రఏభిపాయతా సూ(తే (క్రియా భేదోపలక్షణమ్ । 

తథా భూతా [కియా యా హొ తత్క-రా ఫలభాగ్యత 8 | 9 

“సండిత్రజ్లొతః కర్పభి ప్రాయే [క్రియాఫలే అను సూత్రమునందు, కర్టభ్మిపాయతా 
సూూత= స్వ 
= క్ర ర్రభిపాయత్వము, క్రియాభేదో పలక్షణమ్ = (కియా భేదమునకు (సంవిధాన విశిష్ట 
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[క్రియ కు) ఉప లక్షణము, యతః = ఎందువలన అనగా, యా = ఏ, [కియా = (క్రియ, తథా 

భూతా = ఆట్టిదో, తత్కరా = దానిని చేయువాడే, ఫలభాక్ = ఫలమును పొందువాడు. 

తాళ్ఫీర్య ము స్కూతమునందలి కర్ర భిపాయత్వము [కియా భేదమునకు ఉప 
లక్షణము. ఎందుచేతననగా అట్టి (క్రియను చేయబొడే ఫలమును పొంద గల్గును. 

వినరణము__ [క్రియా ఫలము కర్తకు చెరవలెనన్నచో ఆ ,కియకు కావలయు 

సంవిధానమునంతను ఆతడు చేయవలెను. ఏమియు ఏర్పాట్టుచేయని యాజకునకు స్వర్షాది 

ఫలము లభింపదు కదా? కావున సూత్రమున చెప్పిన కర్త భి పాయత్వముచే, (క్రియ సంవి 
ధాన విశిష్టముగ నుండ వలెనని ఉపలక్షింపబడుచున్నది. అట్టి సంవిధాన విశిష్ట [క్రియను 

బోధించునపుడు ఆత్మనే పదము వచ్చునని చెప్పిన బై నదని భావము. 119॥ 

అవతారిత___ ఇట్టు సంవిధాన విశిష్ట క్రియను ఉపలశించుటలో ఉదాహరణమును 

చూపుచున్నాడు. 

శ్లో॥ యథోపలక్ష్యతే కాలసారకాదర్శనాదిఖిః | 

తథా ఫలవి శే షేణ [క్రియా భేదో నిదర్శ్య తే [1 10 

తారకాదర్శనాదిభిః = నక్షత దర్శనాదులచెత, యథా = ఏ విధముగా, కాలః = కాలము, 

ఉపలక్ష్యతే = ఉపలక్షితమగుచున్నదో, తథా = అభ్రై, /ఫలవిశే షేణ = ఫలవిశేషముచేత, 

అనగా ఫలమునందలి కర్త్పృగామిత్వ విశేషముచేత, |క్రియాభేదః = | కియాభేదము, నిదర్శుతే 
= చూపబడుచున్నది. 

తాత్ళర్భం ము... (ఆకాశమునందలి నక్ష ాదికమును చూచి రాతి వేళను పూర్వ 

కాలమున లెక్క_-కట్టుచుండు వారు) తారకాదర్శనాదులచే కాలము ఊఉపలక్షితమగునట్టు ఫల 

విశేషముచే |క్రియాభేదము ఉపలక్షితమగుచున్నది. 

వివరణము నక్షతం దృష్ట్వా వాచం విస్ఫజేత్ ' అని ఒక విధమగు మౌన 

వ్రతమును పాటించువాని విషయమున చెప్పిన శాస్త్రము. అనగా ““నక్షతమును చూచిన 
పిమ్మటనే మాటలాడవలెను'' అని దీని యర్థము. ఇచట నక్షత దర్శనము సంధ్యాకాలము 

దాటిన పిమ్మట జరుగును గాన ““నక్ష్మ్యతం దృష్ట్వా” అను దానికి లక్షణం “సంధ్యాకాలము 

దాటిన తరువాత' అని యర్థము. అందుచేతనే ఆకాశము మేఘాచ్చన్న మైనపుడు నక్షత 

దర్శనము కాకున్నను గడియారములు మొదలగు సాధనముల ద్వారా సంధ్యాత్యయ కాలమును 

నిర్ణయించుకొని వాగ్విసర్జనము చేయవచ్చును. ఆకే ఇక్కడ కూడ ఫలము కర్సృగామి 
కావలెనని చెప్పుటచే క్రియ సంవిధాన విశిష్ట [క్రియ కావలెనని ఉపలక్షణచె చెప్పుకొనవలెను. 
“నక్షతం దృష్ట్వా” అను దానికి నక్షత దర్శనము విషయమున అంతగా ఆస్థలేదు ; సంధ్యా 
కాలాత్యయమునే [పధానముగ బోధించుటయందు దీని తాతృర్యము. అశ ఆత్మనే పదము 

గూడ ఫలవిశేషమును (కర్త్శృగామి ఫలము ఆను విషయమును) కాక [ప్రధానముగ సంవిధాన 
మాతమునే బోధించును, . 1101 
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అవతారితో__ భాష్యకారుడు స్వరిత జ్లొద్దహ ణము అనావశ్యకమని పత్యాఖ్యా 

సించెను (చూ. 6వ కారిక వ్యాఖ్యానము). దినిని |పత్యాఖ్యానించినచో “యా మొదలగు 
ధాతువులకు గూడ (ఇది స్యరితేత్తులుగాని జొతులుగాని కావ ఆత్మనే పదము రావచ్చునుకదా 

యని ఆశంకించుకొని చెప్పుచున్నాడు. 

శ్ఞాః (క్రియా విశేషవచనే సామర్ర్యముపరుధ్యతే : 

కేషాణ్చిదన్యే తు కృతాః స్వరితేతో ఇజోత స్తథా [1 యాం. a] 

fh విశేష వచనే = సంవిధాన లఅక్షణమగు [కియావి శేష మును బోధించు విషయమున, 

మొదలగు కొన్ని. -ధాతువులయొక్క, సామర్థ్యం = 22 సామర్థ్యము, ఉప 

రుధ్యతే = అశుకొనబడుచున్న ది, అన్వేతు జా అట్టి సామర్థ్యముగ ల కొన్ని ధాతువులై తే, స్వరి 

తేతః = సరితేత్తులగను, తథా = మరియు, జాతః = కితులుగను, కృతాః = చేయబడినవి. 

తాత్స్రర్భ్యంము-._ యా మొదలగు కొన్ని ధాతువులకు, సంవిధాన విశిష్ట కియా 

బోధకత్య శ క్రి ఉండదు. కొన్నింటికి అట్టి సామర్థ్యముండును. వాటెకి ఆ సామర్థ్య మున్నదని 

సూచించుటకై ధాతు పాఠతమున వాటిని స ఏరిత ేతులుగను, జోత్తులుగను చూపియున్నారు. 

శ 

వివరణము. ఆ యా ధాతువులకు ఆ యా యర్థములను బోధించు శక్తి స్వాభా 

వికముగ నుండును, దానిని (పసిద్ధ్యనుసారము తెలుసుకొనవలెనే గాని మన బుద్ధిచె నిర్ణయింప 

జాలము. శాస్త్రకారులు మాతము ఇట్టి శక్తులను సూచించుటకై. ఇకారాద్యనుబంధములను 

చేసియున్నారు. . ulin 

అవతారిక ఐనను భాష్యకారులు సరిత కోద్ద్రహణమును (పత్యాఖ్యానించుట 

యుక్తము కాదు. ఈ సూతములో స్వరిత ఇీద్ద్యహణమున్నది. కావుననే ధాతుపాఠమున, 

ఆత్మనే పదరూపకార్యము రావలెనను ఉద్దేశ్యముతో, కొన్ని ధాతువులను స్వరిత జోత్తులుగా 
పఠించుట జరిగినది. సూత్రములో స్వరిత శ్లోద్ద)హణము లేనిచో ఈ ధాతువులకు వాటిని 

ఆనుబంధములుగ చేర్చుట జరుగదు. ఇవి లేనిచో ఈ ధాతువులకు సంవిధాన విశిష్ట కియాభి 

ధాన శక్తి యున్నది అని తెలిసికొనుట ఎట్టు, అని ఆశంకించుకొని చెప్పుచున్నాడు. 

కో! అనుబనసు సిదేజఒరే స్మ త్యర్ల మనుషజ్యతే | 
ధా ny, ధి థి యి 

తుల్యార్థెప్వపి చావశ్యం న సర్వే ష్వేకధర్మతా i 12 

సిద్ధ జా [ప | సిద్ధమగు, అర్థే = విశిష్టార్థ విషయమున, స్మ త్యర్థంకాస్కరణార్థమె, అనుబన్ధః-- 

చ = అనుబంధము, (ఇత్సంజ్ఞక వర్ణము), అనుషజ్యతే = చేర్చబడుచున్నది, సర్వేష = 

అన్ని ధాతువులును, తుల్యార్థిప్వపి = సమానమగు వ్యాపార రూపార్థము కలవై నను, 

అవశ్యం = తప్పక, వఏకధర్మతా = వకధర్మత్వము, (ఒకే ధర్మము కలిగియుండుట), 

న = లేదు. 
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తాళ్ళర్భంము_ (పసిద్ధమగు అర్థ విశేషమును స్మరింపచెయుటకై. అనుబంధము 

లను చేర్చు చుందురు. ధాతువులు సమానార్థకములే యైనను అన్నియు ఏకధర్మములు గలవి 

కావు, 

వివరణము. ధాతువులు [కియా వాచకములు. |క్రియావాచకము లగుటచే ధాతువు 

లన్నియు సమానాభిధే యములే యైనను, శబ్ద శక్తి విచిత్రముగ నుండునుగాన, వాటిలో 

కొన్ని ధాతువులు విశిష్ట [కియా బోధకములుగ నుండును. ఉదాహరణమునకు “యా[పాపజే! 

(ని పాపణిి అని 'యా” “సీ ధాతువులు రెండింటికిని ఒకే విధమగు (పాపణరూపార్థము 

నిర్దేశింపబడినది. అయినను యా ధాతువునకు (దేశాంతరమును) పొందుట అనియు, సీ 

ధాతువునకు (దేశాంతరమును) పొందించుట యనియు అర్థభేదము కనబడుచున్నది. అనగా 

నీ ధాతువునకు సంవిధాన రూపార్థము (ఒకరు దేశాంతరమునకు వెళ్ళు ఏర్పాటుచేయుట అనెడు 

అర్ధము) కనబడుచున్నది. ఇట్టే కొన్ని ఇతర ధాతువులు కూడ స్యభావముచే సంవిధానార్థ 

మును బోధించును, ఈ వై శిష్ట్యమును స్మరింపచేయుటకే స్యరితాదులు ఆనుబంధములుగ 

చేర్చబడుచుండును. ధాతువును చూడగనే దానియందు సంవిధానార్థమున్నదని తెలిసికొన 

గలిగినవానికి ఈ అనుబంధములతో పనిలేదు. కాని అట్టు తెలియజాలని వానికి స్మృతి 

కలిగించుటకై ఇవి ఆవశ్యకములు. కావున ధాతు పాఠమున స్వరిత ఇకారాద్యనుబంధ ములను 

చేర్చుబయు, స్యూతమున స్వరిత జిద్దగహణమును, (ప్రయోగజ్ఞానము లెని వానికొరక్రై 

ఆవశ్యక ములు. (ప్రయోగజ్ఞానము ఉన్నవానికొరకు అనావశ్యక ములని భావము. 1121 

అవతారిరో._- “తుల్యార్థివ్వపి చావశ్యం న సర్వే ష్వేకధర్మతా”” అని చెప్పబడి 

నది. దీనికి దృష్టాంతమును చూపుచున్నాడు. 

శో॥ దృశీక్యోః సదృ శేఒస్యరె నాభేదః (ప్రతిపూర్వయోః । 

ణృర్దోపాదాయిన _స్తస్మా న్నతుల్యార్థాః పచాదిభీః॥ 18 

దృశీక్షోః = 'దృశ్' “ఈజ్” ధాతువులయొక్క, ఆర్థే = అర్థము, సదృశేఒపి = సమానమే 

యైనను, |పతిపూర్యయోః = పతి అనునది పూర్వమునందుగల వాటికి, అభేదః = అభేదము, 

న = లేదు, తస్మాత్ = ఆ కారణమువలన, ణ్యర్థో పదాయినః = ణిచ్ [(ప్రత్యయార్థమును 

స్వీకరించు ధాతువులన్నియు, పచాదిభిః = పచాది ధాతువులతో, తుల్యార్థాః = సమానమైన 

అధరము కలవి, న = కాదు. 
చ 

తాతృర్యమ.- 'దృశ్' '“ఈక్ష్' ధాతువుల ధాతుపాలో క్రమగు అర్థము సమానమే 

యొనను, (పతిపూర్వక ములగు వాటి యర్థములు అభిన్నములు కావు. కావున ణ్యర్థ మును 

స్వీకరించు ధాతువు లన్నియు పచాదులతో తుల్యార్థములు కాజా లవు. 

వివరణము పశ్యతి” “ఈక్షతే” ఇత్యాది ప్రయోగములలో దృశ ఈక్ష ధాతు 

వుల అర్థము సమానమే చూచుచున్నాడని యర్థము. అమ్లై నను వీటికి “పతి” చేర్చినపుడు 
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వేరు వేరు అర్ధము వచ్చుచున్నది. “పతీక్షతే” అనగా నిరీక్షించుచున్నా డనియు, “వపతిపశ్యతి! 

అనగా (ప్రతికూలముగ చూచుచున్నాడనియు అర్థములు. ఇల్లే ధాతుపాఠమున సమానార్థకము 
లగు రక్ష “పాలి ధాతువులకును “హృ “సీ ధాతువులకును ఉపసర్గ విశేషములు చేర్చి 

నపుడు అర్థములు మారిపోవుచున్నవి. |పతిరక్షతి = తిరిగి రక్షించుచున్నాడు ; [పతిపాల 

యతి = నిరీక్షించుచున్నాడు, “సంహరతి” = చంపుచున్నాడు. సంనయతి = కూర్చుచున్నాడు 

ఇత్యాద్యర్థభెదము లున్నవి, అపై అన్ని ధాతువులును ణ్యర్థ మగు (పేషణముతో సంబంధించి 

నంత మాత్రమున సంవిధానార్థకములగు పచాదులతో తుల్యార్థములు కాజాలవు. ణ్యర్థమగు 
_పేషణము వేరు, (పేషణకు గూడ హెతుభూతమగు సంవిధానమనునది వేరు. (చూ. ఆరవ 

కారిక వ్యాఖ్యానము). ఈ సంవిధాన రూపార్థము పచాదులగు కొన్ని ధాతువులకే ఉన్నది. 

కావున ణిచ (ప్రత్యయము చేర్చ వీలగు ధాతువులన్నియు పచాది తుల్యములు కాజాలవని 

తాత్పర్యము. 11151 

అభతారిక._ స్వరిత ఇిద్వ్యతిరిక్తములగు ధాతువులకు సంవిధాన రూపార్థముతో 
ఏ మా|తము సంబంధ ముండదని చెప్పుటకు వీలులేదు. దానితో సంబంధమున్నను వాటికి 

దానిని బోధించు శక్తి లేదని చెప్పుచున్నాడు. 

శో ఉమ్భ్ఫ్యరే వ రమానస్య కరో తేర్చిన్న ధర్మణ: | 
22) @ an, 

ణ్యర్గోపాదాయితా తస్మాన్నియతాః శబ్దశ క్రయః 11 14 

ఉమృ్భ రి = “ఉంభి' ధాతువుయొక అర్థమునందు, వర్తమానస్య = (పవ ర్తించుచున్నదియు 

భిన్నధర్మణః = భిన్న స్వభావము గల, కరోతేః = 'కృణ్' ధాతువునకు, ణ్యర్థోోపాదయితా 

= ణ్యర్థముతో సమానమైనదగు సంవిధాన రూపార్థమును [గహించుట, కనబడుచున్నది, 

తస్మాత్ = ఆ కారణమువలన, శబ్దశ క్రయః = శబ్దశక్తులు, నియతాః = నియతమగు రీతిలో 

నుండునవి (అని యెరుంగవలెను). 

తాత్ఫ్రర్యో ము --- భిన్న స్వభావము గల కృజ్ ధాతువు ఉంభిధాతువు యొక్క 

అర్థమునందు పవ ర్రించుచు ణ్యర్థ మును (గహించుచున్నది. అందుచే శబ్దశక్తులు నియతరూప 

మున నుండును. 

ఎిలేవము___ ణిచ్కు పేషణము అర్థము. అది సంవిధానముకింటె భిన్నమైనది. 

కృజో ధాతువు సంవిధాన రూపార్ధ్థమును బోధించుచున్నది గాని 'పేషణ రూపమగు ణ్యర్థ 

మును బోధించుట లేదు. అందుచే “ణ్యర్థ' అను దానికి 'ణిజర్థముతో తుల్యమగు అర్థము” 
ఆని అర్థము చెప్పబడినది. 

'ఉంభపూరణే అను ధాతువున్నది. దానికి నింపుట అని యర్థము. “ఉమృతి' 

ఇత్యాది రూపములగును. విట్టునందు “ఆమ్” చేర్చినపుడు 'కృజ్' ధాతువు అను [సయ క్తమై 
'ఉమ్మాజ్బాకార” ఇత్యాది రూపములగును. ఈ ఉమృ ధాతువునందు గూడ సంవిధాన రూప 
మగు అర్థమున్నది. కాని అది స్పష్టముగ ఆభివ్య కము కాకుండుటచే, దానిని అభివ్యక్రము 

[35] 

భా 
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చేయుటకై కృళ ధాతువు అను|పయు క్రమైనది. ఈ కృజ్ ధాతువు సంవిధాన రూపార్ధాభి 

ధాయకము. ఇది ఉంభ్ ధాతువుతో చేరి దాని యర్భమును బోధించుచు, దానితోపాటు సంవిధా 

నార్థమును గూడ స్పష్టికరించుచున్నది. అందుచే “ఉమా జ్బుకార ' అను దానికి “అది నిండు 

టకు తగు ఏర్పాట్టు చేసెను” అని యర్థము వచ్చినది. ఈ సంవిధాన రూపారము ఉమ్మ్ 

ధాతువురో సహ జముగ లేదని చెప్పుటకు వీలులేదు. సహజముగ లకున్నచో అది కృ 

ధాతువును చేర్చినను బోధ్యము కాజాలదు. కావున ఉంధ్ ధాతువునకు తనలోనున్న సంవిధాన 

రూపార్థమును వ్య క్రీకరించు శక్తి లదనియు, తద్వ్య కీకరణమునకై “కృజ్ ' ధాతువు అను 

[యుక్త . కృమైనదనియు అంగీకరించవలెను. “కృష్ ధాతువునకు ఆ శక్తి ఉన్నది కావుననే 

ఇది ఇోత్తుగ పఠింపబడినది. ఈ విధముగ శబ్ద శక్తులు వేరు వేరు తీరుల నియతములై 

యుండును. 111 4॥ 

అవతారిక___ “ఉమ్యాజఖ్బుకార' అనునపుడు అను[ప్రయు క్తమగు కృజ్ ధాతువు 

పర స్మైపదముననే ఉన్నదిగాని ఆత్మనేపదమున లేదు. అట్టి పరిస్థితిలో ఇచట కృజ్ 

ధాత్వర్థము సంవిధాన విశిష్టమని ఎట్టు చెప్పఏీలగును అని ఆశంకించి ఈ విధముగ భాష్యకా 

రాంగీకారమే [ప్రమాణమని చెప్పుచున్నాడు. 

Ea తథాహ్యను[పయోగస్య కరోతే రాత్మనేపదే | 

పూర్వవద్గ్యహణం ప్రాషే స్వరితం సముపస్థితమ్ [1 15 

తథా హిమ అదియు క్తమే కదా, అను[పయోగస్య = అను[పయుజ్య మానమగు, కరోతేః = 

కృజ్ ధాతువునకు, _ ఆత్మనే పదే = ఆత్మనే పదము, |పాస్తే = [పా ప్రమగుచుండగా, 

స్వరితం = స్వరితమగు, పూర్వవద్ [గ్రహణం = “పూర్వవత్ ' అను పదముయొక్క- (గహ 

ణము, సముపస్థితమ్ = = అధికారముగ వచ్చినది. 

తాత్సర్యుయ__ అది యు క్తమే కదా. అనుపయుజ్యమానమగు కృజ్ ధాతువు 

నకు ఆత్మనేపదము (వా ప్రమెయుండగా స్వరితత్వముతో కూడిన పూర్వవద్ [గ్రహణము 

అధికారముగ వచ్చినది. 

బివోరణయు._ ఇచట పరస్మై పదమే [పయుక్తమైనను సంవిధాన రూపార్థ 

మున్నట్టు భాష్యకారుని యభి పాయమని ఎట్టు తెలియుచున్నదనగా- ““ఆ[మృత్యయవత్ 

కృళో౭ను పయోగస్య'' (1-కి- 72) అను సూ|తముచే అను[పపయు కమగు కృష్ ధాతువు 

నకు కూడ, ఆమ్ [పత్యయమునకు ఏ ధాతువు పకృతమో ఆ ధాతువునకు వలెనే ఆత్మనే 

పదము వచ్చునని విధింపబడినది. దీనినిబట్టి “ఏధాం చక ఇత్యాదులలో “ఆమ్” [ప్రత్యయము 

“నీధి ధాతువునకు చేర్చబడినది గాన దాని పకృతి 'వీధ' ధాతువు. దానితో అను[పయుక్ర 

మగు కృళ్ ధాతువునకు గూడ ఆ 'ఏధ' ధాతువునకు వలెనే ఆత్మనే పదము వచ్చును, 

అనగా [కియాఫలము కర్త భి ప్రాయము కాకున్న ను ఈ సూ తముచే కృణ్ ధాతువు నకు 

ఆత్మనే పదమే వచ్చి “ఏధాక్చొకే' ఇత్యాది రూపములగును. కర్త భి ప్రాయమైనచో “స్వరిత 
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కోతః కర ర్రథిపాయే [కియాఫలగ” అను సూ, (తముచె, అను పయు క్తమగు కృజో ధాతువునకు 

ఆత్మనే పదము రావలసియున్నది. కాని భాష్యకారులు ''పూర్వవత్ సనః” అను సూ (తము 

నందలి '“పూర్వవత్ ' అను పదము స్యరితత్యయు క్తమని అంగీకరించి, ('“స్వరితేనాధికారః?' 

అను సూతము ననుసరించి స్వరితత్వయు క్రమగు పదము ఉత్తర సూ తములలోనికి ఆధికార 

ముగ అనువ ర్రించునుగాన), దానిని “ఆమృద్యయవత్ ఇత్యాది సూ[తములోనికి అనువ ర్రింప 

చేసికొని, వాక్యభేదముచే-, అనుపయుజ్యమానమగు కృణ్ ధాతువునకు పూర్వమునందున్న 
ఏధాది ధాతువులతో సమానముగ ఆత్మనే పదమగును అను నర్థము గూడ వచ్చునని చెప్పెను. 
అనగా ఈ సూ[తమునందు రెండు వాక్యము లేర్చడినవి- “కృజ్ ధాతువునకు ఆమ్ప 

కృతితో తుల్యముగ ఆత్మనే పదము వచ్చును అని మొదటిది “కృత్ ధాతువునకు ఆమ్కు 
పూర్యమునందు [పయు కమగు ధాతువుతో తుల్యముగ ఆత్మనే పదము వచ్చును” అని 
రెండవ వాక్యము. ఈ విధముగ రెండు వాక్యములకును అర్థము సమానమే మైనది. కావున 

రెండవ వాక్యము నియమార్థము. “కృజ్ ధాతువునకు పూర్వ ధాతువుతో తుల్యముగ మాత్రమే 
ఆత్మనే పదము వచ్చునుగాని తద్భిన్నముగ రాదని నియమము. అనగా పూర్వధాతువుకు 

ఆత్మనే పదము ఉన్నచో దానికిని ఉండును, లేనిచో దానికిని రాదు అని భావము. కావున 

'ఉమ్బాక్సాకార' ఇత్యాదు౬లో కృజ్ ధాతువునకు, ఆమ్కు పూర్వమునందున్న “ఉమ్మ్” 

ధాతువునకు ఎట్టి ఆత్మనే పదమున్నదో అదే వచ్చును. “ఉమ్మ్ ధాతువు పరస్మెపది గాన 

దీనికి అభావరూపమగు ఆత్మనే పదమున్నది, ఆనగా- ఆత్మనే పదము లెదు. కావున కృజ్ 

ధాతువునకు కూడ ఆత్మనే పదము రాదు. ఈ విధముగ మొదటి వాక్యముచే 'ఏధథాం చక 

ఇత్యాదులలో ఆ మృకృతులగు ఏధాది ధాతువులలో కియా ఫలము క ర్హృగామి కాకున్నను 

అను[పయు క్తమగు కృజ్ ధాతువునకు ఆత్మనే పదము వచ్చుటకు ఏలు కలిగినది. రెండవ 

వాక్యమును బట్టి “ఉమాంచకార ఇత్యాదులలో [కియా ఫలము కర్త్భగామి యగుటచే. 

అనగా [కియ సంవిధాన విశిష్టముగాన, ఆత్మనే పదము రావలసియుండ తన్నివారణము 

జరిగి కృజ్ ధాతువునకు పరస్మై పదము వచ్చినది. “ఉమ్బాంచకారి ఇతాగ్గదులలో “కృణ్ ” 

ధాతువునకు ఆత్మనే పదము రాకుండుటకై '“పూర్వవత్ సనః' అను సూత్రము నుండి 

“పూర్వవత్ " అను పదమును అనువ ర్తింపచేసికొని, పెన చూపిన విధముగ, భాష్యకారులు 

నియమమును చేయుటను బట్టి చూడగా ఇచట ఆత్మనే పదము వచ్చెడు అవకాశమున్న ట్లును, 

తన్నివారణమునకై ఈ యత్నమంతయు చేయబడుచున్నట్టును తెలియుచున్నది. అసలు 

ఉంభ్యాది ధాతువులచే బోధ్యమగు [క్రియ సంవిధాన విశిష్టము కాకున్నచో, ఇచట అను 

(యుక్తమైన కృజ్ ధాతువునకు ఆత్మనేపదము వచ్చెడు |ప్రసంగమే లేదు. దానిని నివా 

రింప ఈ నియమమును చేయ పనియులేదు. దీనిని పట్టి ఊంభ్యాది బోధ్య(క్రియ సంవిధాన 

విశిష్టమని తెలియుచున్నది, | 1151 

అవతారిక ణిచ్ యోగ్యమగు అర్థ మును బోధించునవై నను, అన్ని ధాతువుల 

కును సంవిధానమును బోధించు సామర్థ్య ముండదు అను విషయ దృష్టాంత నిర్దేశ పూర్వక 
ముగ విశదీకరించుచున్నాడు. 
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శో ఏక త్వేఒపి [కియాఖ్యాతే సాధన్నాశయ సంఖ్యయా | 

భిద్యతే న తు లిక్షాఖ్యో భేదస్త్యత తదా(శ్రీతః ॥ 16 

కియా = (క్రియ, ఏకత్యే౭_పి = ఏకత్వమున్నను (భేదరహితమైన దై నను), ఆఖ్యాతే = 

తిజంతపదమునందు, సాధనా|శయ సంఖ్యయా =క ర్త కర్మాది సాధనములకు ఆధారభూత ము 

లగు [దవ్యములకు చెందిన సంఖ్యచే, భిద్యతే = భేదమును వి పొందుచున్నది, తు = కొని, 

తదా|శితః = సాధనాధారా[శితమగు, లింగాఖ్యః = లింగ మనెడు, భేదః = భగము, త[త = 

ఆ |[కియయందు, న కా లేదు, 

తాత్త్రర్భ ము కియ అభిన్న స్యరూపమే యైనను్కు తిజంతమునందు క రృ 

కర్మాద్యాధారభూతములగు దవ్యముల సంఖ్యనుబట్టి భిన్నముగ కనబడుచున్నది. కాని వాటికి 

సంబంధించిన లింగము మా|తము [క్రియతో సంబందీంచుట లేదు. 

వివరణము. కియ సాధ్యావస్థలో నుండునుగాన (నె ధింపదగినదై యుండును 

గాన, సంతః సిద్ధముగ దానియందు భేదమేమియు ఉండదు. కాని 'పచతః' “పచ ని 'పచ్యేతే' 
ol 

శాప్ 

క్క 

“పచ్య నె ఇత్యాది తిజంతములలో మా[తము ఏకపదో పాత్తములగు (పచ్ ధాతు తః 

“తే మొదలగు [పత్యయముల క కలయిక చే నేర్పడిన ఒకే పదముచే ఉపొ త్రములగు 

కర్మకును (పచతః = ఇద్దరు క రలు వండుచున్నారు ; 

పదార్థములు వండబడుచున్నవి ఇత్యాది విధమున) సంబంధించి సంఖ్యతో ఈ |కియకు 

గూడ పరోక్షముగ సంబంధ మర్పడుచున్న ది. అయితే సంఖ్యతో సంబంధము క లిగినట్టు 

ఆ కర్శ కర్మాది సాధనములకు గల లింగములతో [కియకు సంబంధము ఏర్పడుట లెదు. 

అట్లు ఎందుచే ఏర్పడుట లేదు అని (పశ్నించుటకు అవకాశము లేదు. ఈ విధముగ శబ్దము 

లకు గల అర్థ బి బోధన శ క్తి స్వభావసిద్ధమేగాని యు క్తిచే నిరూపింప శక మైనది కాదు. 161 

(గ ర్న En డ్ర్ 

పచ్యేతే = కర్మభూతములగు రెండు 

అవతారిక. ఈ దృష్టాంతమును [పక్పతముతో సమన్వయిఎచుచున్నాడు, 

లో తస్య్మాదవస్తితే౬ప్యరే కస్యచిత్ (పతిబద్యతే | 
ae) డ్ డు లి 

ణమువలన, అరే = సంవిధాన రూపార్థః , నె ౬పి = ఉన్నను, 

నాక, శబ్దస్య = “యా” ధాతువు మొదలగు శ్ 

శక్తి, లై బధ్యతే = అడ్డుకొనబడు చున 

ఈ, విధిః = పద్గతి శాస్త = కొస్రమునందు, 'అన్వాఖ్యాయతే జసు 
0 

© 

08 ర్త ర్లు UX లా యి (ల్లు [| (1 

మో 

తాత ర్భ్రం ము ఆ కారణము వలన, యా ధాతువు మొదలగు కొన్ని ధాతువులకు 

సంవిధాన రూపార్థము ఉన్నను దానిని బోధించెడు శక్తి అడ్డుకొనబడుచున్నది. ఈ పద్ధతినే 

శాస్త్రము విశదీకరించును. 

i 
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బిీణెష్షయు..._ పె కాగిక్షతో చెప్పిన విధమున క్ కొన్ని శబ్దములకు వాటి స్వభావ 
"పి 

మును బట్టి 3 కొన్ని యచమనులను మా[తమే విధించు శక్తి ఉండునుం ఇత రార్థ్ర ములను బోధించు 

శక్తి పతిహతమగును. అందుచే పచాది ధాతువులందువలె “యా” మొదలగు ధాతువులందు 

గూడ సంవిధాన రూపార్థ యు ఇమిడియున్నను, ఆ ధాతువులకు ఆ అర్థ మును బోధించు శ క్రి 

| పతిహతమగుటచే అవి ట్ నోధింపజాలకున్న వి, ఇది వాటి స్వభావము. వ్యాకరణము చేయునది 

ఎల్ల ఏమనగా. ఈ శబ్దము దాని స్వభావమును బట్టి, ఈ అర్ధమును టోధింపగలదు, ఈ 

అర్థమును వోధింపజాలదు అని చెప్పుటయే, ఇందులకై స్వరిత ఇీత్తాదులు శాస్త్రమున చూప 

బడు చుండును, nlTi 

అవతారిక '“స్వరితజితః కర ర్రభిపాయే [కియాఫలో అను సూ|తమున [కియా 

ఫలము కర్తకు చెందునడై ఉండునపుడు ఆత్మనే పదము వచ్చునని చెప్పుటచే “యజ ని 

యాజకాః' “పద ని భ కకరాః ) 7 ఇత్యాదులందు, యాగఫలము యజమానునకును, పాకఫల 

మగు ఓదన బోజనము స్వామికిని చెందుచున్నది గాని ఆ |కియలను చేయువారికి చెందుట 

లేదుగాన, యజ - పచ ధాతువులకు పరస్మై పదము వచ్చినది. కాని ఇచట గూడ యాగము 

చేసిన బుత్విజులకు దక్నిణారూపమగు ఫలము, వంటవానికి కూలియు లభించుచున్నవి కదా? 

అందుచే (కియా. ఫలము కర్ర భ్మిపాయము గాన ఆత్మనే పదము రావలెను కదా యని ఆశం 

కించుకొని చెప్పుచున్నాడు. 

శ్రో॥ యస్యార్లస్య (పసిద్యర్ల మారభ్య నే పచాదయః | 
య థా ' ఉంటు — 

తత్ (పధానం ఫలం తేషాం న లాభాది (పయోజనమ్ ॥ 18 

[= ఏ, అర్హస్య = | పయోజనము యొక్క, |పసిద్ద్యర్గం = సిద్దికొరకై, పచాదయఃకా 
® a ౧ రథి © — _ 

పచాది (క్రియలు, ఆరభ్యన్తే = ఆరంభింపబడు చున్నవో, తత్ = అదియే, (ప్రధానం డా 

పధానమైన, ఫలమ్ = ఫలము, తేషాం = పాచకాదుల, లాభాది = కూలి మొదలగునది, 

పయోజనం = పయోజనము, న = కాదు. 

తాత్మ్రర్భ యము___ ఏ [ప్రయోజనము సిద్ధించుట క్రై పచాదులు [పారంభింపబడు 

చున్నవో అదియే [ప్రధానమగు ఫలము. పాచకాదుల లాభాదికము |పయోజనము కాదు. 

5ివరణము._ కర ర్తభ్మిపాయ [కియా ఫలము సంవిధానమునకు ఉపలక్షకమని 

చెప్పబడినది. ఆ అందుచే సంవిధాన [కియావాచకమగు ధాతువునకు ఆత్మనే పదము వచ్చునని 

చెప్పిన టై నది. అందుచే సంవిధానము చేయువాడు ఏ ఫలము నుద్దేశించి ఆ ఏర్పాట్టను 

చేయునో అదయే పధాన ఫలము. యాగముచేసి స్వర్గము సంపాదింపవలెనని అభిలషించు 

యజమానుడు ఇతరములగు సాధన సంప త్తితో పాటు బుత్విక్కులను గూడ ఏర్పాటుచేసి 

కొని వానికి దక్షిణ ఈయ వచ్చును. [పధానోద్దిష్టమగు స్వర్గరూప ఫలము ఆ సంవిధాన 

కర్తయగు యజమానునకే చెందునుగాన, దక్షిణావ్యవాంతర ఫలములు ఇతరులకు చెందినను, 

వాటిని బట్టి పరస్మై పదాత్మనే పదములను నిర్ణయింప వీలులేదు. పచ్యాది విషయమున 
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గూడ ఇళ్లు. ఈ విధముగ (ప్రధానముగ ఉద్దిషుగు ఫలము కర్తకు చెందినచో ఆత్మనే 
పదము, అది పరునకు చెందినచో పరస్మై పదము అని నిర్ణయింపవలెను, 181 

అవతొరిక సంవిధానార్థమున ఆత్మనేపదము వచ్చును అని సిద్ధాంతము. 

అద్ది నచో “స్వామిదాసౌ పచతః' తను [ప్రయోగము ఎట్టు సాధువగును ? దాసుడు సంవి 

ధాన కర్త కాదు గాన పర స్మైపదము వచ్చినను స్వామి. సంవిధాన కర్త గాన ఆత్మనే 

పదము రావలసియున్నది కదా ? “స్వామి దాసౌ పచతే అని కూడ [ప్రయాగించుటకు వీలు. 

లేదు; అని ఆశంకించి చెప్పుచున్నాడు. 

శో యతోభా స్వామిదాసొ తు (ప్రారభేతే సహకియామ్ । 

యుగపద్దర్మ భేదేన ధాతు సత్ర న వర్తతే ॥ 9 

యత = ఎచట, స్వామిదాసౌ = స్వామియు భృత్యుడు, ఉభౌ = ఇరువురును, సహ[కియాం 
= కలిసి క్రియను, ప్రారభేతే = ప్రారంభింతురో, తత్ర = అచట, ధర్మభేదేన = ధర్మభేద 
ముండుటచే, ధాతుః = ధాతువు, యుగపత్ = ఒక్కమారుగా, న వర్తతే = [ప్రవ రించదు. 

తాత్స్రర్యం ము. స్వామి భృత్యు లిరువురును కలిసి ఎచట [క్రియను (ప్రారంభిం 

తురొ, అచట ధర్మ (వ్యాపార) భేదముండుటచే ధాతువు ఒక్క మారుగ [పవ ర్తింపదు. 

ఎఎరణము.___ సంభారములను ఏర్పాటుచేయట యనెడు సంవిధానమును [ప్రభువు 
సాధించును. పధాన |క్రియారూపమగు వంటను భృత్యుడు సాధించును. ఈ విధము పీరిరు 
వురును చేయు వ్యాపారములు వేరు వేరుగ నున్నవిగాన ఒకే ధాతువు, ఒక్క సమయమున 
రండు వ్యాపారములను బోధింపజాలదు. అందుచే సంవిధాతను పట్టి ఆత్మనే పదమును 

(పయోగించవలెనా, దాసుని బట్టి పరస్మై పదము పయోగింపవలెనా అను సంశయము 
నివ ర్రించదు. 1119॥ 

అవతారిక ధాతువు అనేకార్థము కనుక ఒకే ధాతువు వదియో విధముగ 
వ్యాపారద్యయమును బోధించునని చెప్పినను ఆత్మనెపద పర స్మ్యెపదముల విరోధము 

దుష్పరిహారమని చెప్పుచున్నాడు. 

లో యత్ర ప్రతివిధానార్ధః పచి న స్ప తాత్మనే పదమ్ । 

పరనై్యైపదమన్య(త సంస్కారాద్యభిధాయిని Il 20 

యత = ఎచట, పచిః = పచధాతువు, (పతివిధానార్థః = = సంవిధానార్థక మో, తృత౫= ఆ 
వ్యాపారమును బోధింపవలసి యున్నపుడు, ఆత్మనే పదమ్ = ఆత్మనే పదము, సంస్కా_ 
రాద్యభిధాయిని = అన్న సంస్కారము (అన్నము వండుట) మొదలగు దానిని బోధించు, 
అన్యత = మరియొక వ్యాపారమునందు, పరస్మై పదము (వచ్చును), 

తౌత్ఫర్భ్యంయు___ పచధాతువు సంవిధాన రూపమగు అర్థమును బోధించునపుడు 

న. : a 
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ఆత్మన పదము విధింపబడినది. తండుల విక్టి త్తి రూపమగు సం సార రమును బోధించునపుడు 

రస్మెపదము విధింపబడినది. 

ఈ విధముగ ఒకే ధాతువు అర్థద్యయమును టోధించునని అంగీకరించినను పర 

స్పర విరుద్ధములగు లకారా దేశములు (పరసై స్మెపదాత్మనేపదములు) రావలసియుండును. 

అది సమంజసము కాదు. 201 

అవనతౌరిరో___ దానికి సమాధానము చెప్పుచున్నాడు. 

శో॥ సంవిధాతుశ్చ సాన్నిధ్యాత్ దానే ధర్మోసుషజ్యతే | 

స్పక్షశబ్లస్య సాన్నిధ్యాన్న(గోధీ ప్పకతా యథా ॥ 21 

పక్ష శబ్దస్య = ప్టక్ష శబ్దముయొక్క-, సాన్నిధ్యాత్ = సాన్నిధ్యము వలన, న్య్మగోధే'= 
న్య[గోధ వృక్షమునందు, ప్టక్షతా = ప్రక్షత్వము, యథా = ఎట్లో, ఆర్ద్ర, సంవిధాతుః = 

సంవిధాత యొక్క, సాన్ని ధ్యాత్ = సాన్నిధ్యము వలన, దాసే = దాసునియందు, ధర్మఃకా 

సంవిధాతృత్య ధర్మము, అన ుషజ్యతే = సంబంధించుచున్నది. 

తాత్మ్రర్యము___ ప్రక్షశబ్ద సాన్ని ధ్యముచే న్య|గోధ వృక్షమునందు ప్రక్షత్వము ఏ 

విధముగ ఆరోపింపబడుచున్న దో అలై సంవిధాత యొక్క సాన్నిధ్యముచె దాసునియందు 

గూడ సంవిధాతృత్వ రూపమగు ధర్మము ఆరోపింపబడుచున్నది. 

విశేషము. “ప్లక్షన్య (గోధా” అనునది ద్వంద్వ సమాసము. “సిద్ధంతు యగ 
పదధికరణ వచనే ద్యన్ల్వవచనాత్ ' అను భాష్య వా ర్తికొనుసారముగ ఇచట “పక శబ్దము 

న్యగోధముతో కలిసియున్న ప్టక్ష వృక్షమును, “న్య గోధి శబ్దము స్టక్షముతో కలిసియున్న 
న్యగోధిమును బోధించును. “యుగపదేకై కేన శబ్దేనాధికరణ మభిధేయం ద్యన్ల్వవాచ్యం 
సముదాయరూపం యదోచ్యతే తదా ద్వన్హ్వుః' అని క్రైయటము. అనగా ఇచట పక్ష శబ్దమే 

న్య|గోధ మును గూడ బోధించుచున్న ది. ఇందులకు కారణము న్య|గోధమునందు ప్రక్షత్యా 

రోపము. “పక్షరతీతి ప్రక్షః అను వ్యుత్ప త్తిచే ప్రక్షమనగా సర్వత వ్యాపించునది అసి 

యర్థము. ““న్యక్ రోహతీతి న్య |గోధః” అను వ్యుత్చ త్తిచే కిందకు మొలచునది- ఊడలు 

దింపునది _ అని యర్థము. న్య|గోధమునందు గూడ ప్టక్షత్వమున్నది ; ప్రక్షమునందు. గూడ 

న్యగోధత్వమున్నది. అందుచే న్య[గోధమునందు ప్రక్షత్వారోపము, ప్రక్షమునందు న్య|గో 

ధత్వారోపమును ఈ ద్యంద్యమునందున్నడి. “యది తావ[త్పక్షరతీతి వ్యుత్పత్వా ప్లక్షః 

స్యాత్, న్య గోధేఒ ప్యేతద్భవతి. తథా యది న్య గోహతీతి న్య(గోధః స్ట షె౬ ప్యెతద్భృవతి' 

(మ. భా.) 

అరే సంవిధాతృ సాన్నిధ్యముచే దాసునియందు గూడ సంవిధాతృత్వమును 

ఆరోపించినచో ఆత్మనే పదము వచ్చి ఆ |క్రియయందు ఇరువురికిని అన్వయము కలుగుటచే 

“స్వామిదాసౌ పచేతే'” అని | పయోగింపవచ్చునని యర్థము. 121 
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అవతారిక సన్నిధాన మాాతముచే ఒక 

నారోపించుట ఎట్లు సంభావ్యము అని ఆశంకించి ద 
చున్నాడు. 

లో పురోడాశాభిధానం చ ధానాదిషు యథాస్థితమ్ | 

ఛ(తిణా చాధిసంబనా చ్చతి శబాధభిదేయతా ॥ 22 
ధ ఓ. ది 

3 ఏ విధముగా, 

పురోడాశాభిధానం = పురోడాశవనెడు పేరు, స్థితం = ఉన్నదో, ఛతిణా = ఛ|తము కల 

వానితో, ఆభిసంబంధాత్ = సంబంధము వలన, ఛ (తి శద్దాభిధే యతా = ఛి శబ్దముచే 

బోధింపదగి యుండుట, (ఎట్లో అర్రే ఇచటను (గ్రహించునది ). 

|| ధానాదిష = ధానాదులఅయందు (వేయించిన వబియుము, పేలాలు), యథా 

తాత్న్రర్భుయు.___ ధానాది [ద్రవ్యముల యందు పురోడాశమనెడు పేరు ఎట్టు ఆరో 

పితమైనదో, ఛృతముకల వానితో సంబంధమువలన ఛత్రము లేనివారు గూడ ఏ విధముగ 
“ఛతీ శబ్దముచె చెప్పబడుచున్నారో, అక్టే ఇచట గూడ [గహింపవలెను. 

విశేషము పురోడాశము (బియ్యపుపిండి మొదలగువాటితో తయారుచేసిన ఒక 
హోమ (ద్రవ్యము) ఒక్కటియేయైనను “పురోడాశై |ప్రచరన్తి” అను వాక్యమున బహువచన 
మును |పయోగించుటచే ఆ పురోడాశముతో పాటు చెప్పిన ధానలు, కరంభము, పరివాపము, 
పయస్య అను వాటియందు కూడ పురోడాళశత్యమును ఆరోపించి, వాటితో కలిసి పురోడాశ 
ములు ఐదు అని పూర్వము మాంసకులబే నిర్ణయింపబడినది. ధానాదులయందు పురోడా 
శత్వారోపమునకు తత్సాహచర్యమే కారణము. పదిమంది కలిసి పోవుచున్న పుడు వారిలో ఒక 

రిద్దరి వద్ద మా[తమే ఛ|త్రములున్నను వారి సాహచర్యముచే ఇతరులను గూడ ఛృతవంతు 
లుగ పరిగణించి “ఛ్యతిణోయా న్తి' (గొడుగులవాళ్ళు వెళ్ళుచున్నారు) అని చెప్పుదురు. అక్టే 
స్వామిసాన్నిధ్యముచే దాసునియందు గూడ సంవిధాన కర్తృత్వము నారోపించి ఆత్మనే 
పదమును [ప మోగింపవచ్చునని యభ్శిపాయము. 122 

అవతారిక. ఇచట మతాంతరము ననుసరిఎచి 

[పయోగింపవచ్చునని చెప్పుచున్నాడు. 

పరస్మై పదమును గూడ 

లో ఆర్జాతి (పతీతమన్యోన్యం పొరార్థ్యమవివక్షితమ్ | 

ఇత్యయం శేషవిషయః క్రై శ్చిద్మత్రానువర్హ్యతే ॥ లి 

అత = ఇచట, అర్థాత్ = అర్థ శక్తివలన, (పతీతం = (పతీయమానమగు, అన్యోన్యం 

పరస్పరము, పారార్థం = పరార్థత్వము, అవివక్షీతమ్ = వివక్షైతము, కాదు, ఇతి = ఈ 

కారణమువలన, ఆయం = ఇది, శేషవిషయః = శేషపర సై పదికి వి 

= కొందరిచేత, అనువర్ణ్యలే = చెప్పబడుచున్నది 

సము'దేశము 553 పదకాొండ ము 

తాత్ఫర్భంయు __ ఇచటి ఆర్థమువలన [పతీయమానము అగు పరసుర ర పారార్థ్యము 

వివక్షితము కాదు గావున ఇది శప పర న్మెపది వచ్చుటకు తగిన స్థానమని కొంద రో వష గ య 0 గై యు 

వివరణము. స్వామి దాసులలో ఒకడు ముఖ్యఫలమును ఉద్దేశించుచు చున్నాడు, 

రెండవవాడు ముఖ్యఫలమును ఉద్దేశించుట లేదు. అందుచే వారికిగల 'కియోపకారిత్యము 

విలక్షణమైనది. అట్టి వైలక్షణ్యమును వివక్షింపక “మాతా పితరౌ పుతం జనయతః " 

త్యాదులందువలె సామాన్యరూపమున వీరిరువురును |కియయందు కర్తలు అని మాతము 

చెప్పుటచే “శేషాత్క_ రరి పరస్మై పదమ్' అను సూ[తముచే పరస్క్మైెపదము వచ్చును. ఈ 

వాక్యమునందు స్వామి పదముండుటచే దానినిబట్టియే ఆతడు సంవిధాన కర్తయని తెలియు 

చున్నది. దాసపద ముండుటచే ఆతని [కియాఫలము పరునకు చెందునని తెలియుచున్నది. 

కావున ఈ అర్థ విశేషములను ఆఖ్యాతము బోధింప పనిలేదు. అందుచే అది (కియా సామా 
న్యమునే బోధించునుగాన ఇది ఆత్మనేపదనిమి త్తము కాని ధాతువగుటచె పరస్మైపదము 

వచ్చి “స్వామి దాసా పచతః' అని (పయోగించ. వచ్చునని కొందరి యభ్శిపాయమని 

తాత్పర్యము. 128i 

అవతారిక “కృష్యాదిషుచానుత్ప త్తి త్రి” అను వార్తికమును వ్యాఖ్యానించుచు 

(సూ. 8-1-26) భాష్యకారులు .కృష్యాదిషుచానుత్స త్తి ర్వ క్తవ్యా, ఏకా నే తూష్టీమాసీన 
ఉచ్యతే పజ్బఖభిర్హ లై ః కృషతీతి” అని వివరించియున్నారు. అచటనున్న 'పజ్బృలిర్హలై : 

కృషతి' అను పరస్మై పద్మపయోగమును గూర్చి ఆశంకించుచున్నాడు. 

శో॥ అథ (పతివిధాతా యో హలైః కృషతి ప్బుఖిః | 

భాషే నోదాహృతం కస్మాత్ [ప్రాప్తం త్మతాత్మనేపదమ్ ॥ లి క్షీ 

అథ = మరి, యక=వీ, |పతివిధాతా కా ఏర్పాట్లు చేయు స్వామి, పంచభిః = ఐదు, 

హలై$ = నాగళ్ళచే, కృషతి = దున్నుచున్నాడో, త|త = అచట, పాప్తం = (పా ప్రీంచిన, 

ఆత్మనేపదం = ఆత్మనేపదము, భాష్య = భాష్యమునందు, కస్మాత్ = ఏ కారణము 

వలన, నోదాహృతం = ఉదాహరింప బడలేదు ? 

తాత) ర్భము ఏర్పాట్టుచేయు యజమాని ఐదు హలములచే (నాగళ్ళచే) దున్ను" 

చున్నాడు (కృషతి) అని చెప్పు సందర్భమున ఆత్మనేపదము రావలసియుండగా భాష 

కారులు ఎందుచే అట్టు (ప్రయోగింపలేదు ? 

ఎవర్ణము.__ “పంచభిః హలై 8 కృషతి' అను పయోగమున్నది. ఇచట ఒక 

వ్యక్తి ఐదు నాగిళ్ళుచే దున్నుట యనునది అసంభవము. కావున ఒక [ప్రభువు ఐదు వాగళ్ళచే 

దున్నించుచు ఏన్నాడని యర్థము. అనగా అట్లు దున్నుటకు ఏర్పాటు చేయుచున్నాడు. ఈ 

నిధముగ పతి విధానక రృత్యమును బోధించుచున్నది గాన ఆత్మనేపదము రావలసి 
ఓ 
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యున్నది కదా ? భాష్యకారులు అట్టు “కృషతే' అని |పమోగించకుండగా “కృషతి' యని 

ఏల పయోగించెను అని ఆ శంక, బి 4॥ 

అవతారిక పూర్వ పక్షియే పరిహారమును ఆశంకించి నిరాకరిందుదున్నాడు. 

శో (పతీతత్వాత్ తదర్హస్య శేషత్వ్యం యది కల్ప ర్ట్లే | 

న స్యాత్ (ప్రా ప్పవిభాషాసౌ స్వరితేతాం నివ ర్తికా ॥ గ్ 

తదర్థస్య = ఆత్మనే పదార్థమగు సంవిధాన కర్తత్యము, _|ప్రతీతత్యాత్ = (పతీతమగుట 
వలన, శేషత్వం = శేషత్వము, కల్ప్యతేయది = కల్పింపబడినటై తే, అసౌ = ఆ 'విభాషోప 
పదేన |పతీయమానే” (పా. 1-8-77) అనెడు విభాష, స్యరితేతాం = సరి తెత్తులకు, నివ 
రికా = ఒక పక్షమున ఆత్మనే పదమును నివర్తింపచేయు నట్టిదయిన, |పా ప్పవిభాషా = 
(పాప్తవిభాష (పొందవలసిన వై కల్పికత్యము), నస్యాత్ = కాకపోవును. 

తాత్పర్యము--- ఆత్మనే పదార్థము పతీతమగుటచే శషత్యమును కల్పించినచో 

““విభాషోపపదేన [పతీయమానే” అను స్వరితేత్తులకు ఒక పక్షమున ఆత్మనేపదమును 

నివ ర్రింపచేయు [వె పవిభాష కాజాలదు. 

ఎిశేవము__ భృత్యుడు ఒక్క సమయమున ఐదు నాగళ్ళతో దున్న జాలడు. 
కావున “కృషతి” అను దానిలో కర్త సంవిధాతయే యని అర్థాత్ సిద్ధము. ఆందుచే ఆర్థాత్సిద్ధ 
మగు సంవిధాతృత్వమును బోధించుటకై ఆత్మనే పదమును |పయోగింప ఆవశ్యకత లేదు 
గాన శేషార్థమున “శేషాత్క_ ర్తరి పరస్మై పదమ్" అను సూత్రముచే పరమ్మైపదము వచ్చి 
నది అని పూర్వోక్రాశంకకు పరిహారము చెప్పినచో మరియొక దోషము వచ్చును. ““విభాషోవ 

పదేన |ప్రతీయమానే' అని మరియొక సూత్రమున్నది. ““సమీపోచ్చరితమగు పదముచే 
శయాఫలము కర్తృగామియను విషయము తెలుపబడినచో ఆత్మనేపదము వికల్పముగ 
వచ్చును” అని దీని యర్థము. “స్వం యజ్ఞం యజతి యజతే వా” ఇత్యాదు లుదాహరణము. 

ఇచట “స్వం” అను పదముచే [కియాఫలము కర్తృగామి యను విషయము తెలియుచున్నది 
గాన ఆత్మనే పదము వికల్పముగ వచ్చినది. ఈ విభాష “పా ప్రవిభాష' యని భాషక్టిమునందు 

చెప్పబడినది అనగా పూర్వోకోదాహరణమునందు '“స్వరితజోత 9”. ఇత్యాది సూ తముచె 

నిత్యముగి ఆత్మనేపదము రావలసియుండ ఈ సూ(తముచే వెకల్పికత్యము చెప్పబడినదని 

యర్థము. అందుచే ఈ పాప్రవిభాష స్పరితీత్తులు మొదలగువాటి విషయమున [కియాఫలము 

క_రృగామి యైనపుడు నిత్యముగ రావలిసియున్న ఆత్మనేపదమును ఒక పక్షమున నివర్తింప 
చేసి పరస్క్మెపదము వచ్చునట్టు చేయును. పెన (ఏక దేశ) చెప్పిన విధమున సంవిధాన 

కర్హృత్వము (పమాణాంతరముచి గమ్యమగుచున్నది గాన ఆత్మనే పదము వచ్చుటకే అవ 
కాళము లేదన్నచో ఈ సూత్రము అృృప్తాప్త విభాషయని చెప్పవలసి వచ్చును. అనగా “స్వం 
యజ్ఞం యజతి” ఇత్యాదులలో '“న్వ' శోబ్బముచే కియాఫలమున కర్తృగామియని చెప్పబడినది 

గాన అత్మ నేపదము వచ్చుటకు పూర్తిగ అవకాశములేని పరిస్థితులలో ర సూూతము 

న. 
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26] 
చెప్పబడి, విధి ముఖమున |పవర్తించుచున్నది గాన నిది ఆ[పా స్త విభాషయని చెప్పవలసి 

యుండును. ఇది భాష్యకార మతమునకు విరుద్ధము. అందుచే పకృతమున “పంచభిః హలైః 

కృషతి' అనునపుడు సంవిధాన కర్తృత్వము పమాణాంతర గమ్యమైనను ఆత్మనేపదమే 

రావలసియున్నదను ఆష్నేపము సుస్థము. 125 

అవతారిక... ఈ విషయమున కొందరు ఈ విధముగ సమాధానము చెప్పు 

చున్నారు. 

శో॥ శుద్దే తు సంవిధానార్డే కె శ్చిదశ్రేష్యకే కృషిః | 

తద్దర్మా యజిరిత్యేవం న స్యా త్త|త్రాత్మనేపదమ్ ॥ 26 

కై క్చిత్తు కా కొందరిచేతనై తే, అ,త = ఇచట, కృషిః = కృషిధాతువు, శుద్దేః = భుద్ధమగు, 

సంవిధానార్థి = సంవిధాన రూపమగు అర్థమునందు, ఇష్యతే = ఆంగీకరింపబడుచున్న ది, 

ఏవం = ఈ విధముగ చెప్పినచో, యజః = యజ్ ధాతువుకూడ, తద్ధర్మా = కృష్ ధాతువు 

నకు ఏ సంవిధాన రూపార్థము చెప్పబడినదో ఆ అర్భమే కలది కావున, తత = ఆ యజ్ 

ధాతువునందు, ఆత్మనేపదం = ఆత్మనేపదము, నస్యాత్ = రాకుండ పోవును. 

తాత్సర్యము--- కొందరు కృష్ ధాతువునకు ఇచట కేవలము సంవిధానమనెడు 

అర్థము మా;తమే ఆని ఆంగీకరించినారు. అట్టు చెప్పినచో యజ్ ధాతువునకు గూడ సంది 

ధాన రూపార్థమునే అంగీకరించుటచే దానికి గూడ ఆత్మనేపదము రాదని చెప్పవలసి 
యుండును. 

వివరణము. వెనుక సూచించిన విధముగ కొందరి మతము (పకారము ఆత్మన 

పదము జిచ్చుతో సమానవిషయకము. అనగా ణిచ్చు ఏ అర్థమున వచ్చునో ఆత్మనేపదము 
కూడ ఆ యర్థముననే వచ్చును. “పంచభిః హలైః కృషతి” ఇత్యాద్యుదాహర ణములలో 

కృష్ ధాతువునకు ణిచ్ పతక్ణయము ఎందుచే రాలేదు అని ఆశంకించుకొని “కృష్యాదిషుచా 

నుత్స త్రిర్నానా [కియాణాం కృష్యర్థత్వాత్'” అను వార్తికముచే (8-1-26) సమాధానము 

చెప్పబడినది. “కృష్ ధాతువునకు నాగలితో దున్నుట అని మ్మాతమె అర్థము కాదు. ఈ 

ధాతువు (పతివిధాన మనెడు అర్ధమును గూడ బోధించును? అని భాష్యకారులు దినిని వ్యాఖ్యా 

నించిరి. కావున ఇచట విలేఖనమనెడు (దున్నుట అనెడు) (పయోజ్య వ్యాపారము లేదుగాన 

ణిచ్ (ప్రత్యయము రాలేదని ఈ సమాధాన వార్తికము భావము. భాష్యకారులు చెప్పిన విధమున 

ఇచట కృష్ ధాతువునకు సంవిధానమని ఆర్థముగాన ఇచట ఆత్మనే పదము కూడ రాదు, 

సంవిధాన విశిష్టమగు అర్థమును బోధించు ధాతువునకు ఆత్మనే పదము వచ్చునుగాని, శుద్ధ 

మగు సంవిధానమును బోధించు దానికి రాదు కదా? ఈ విధముగ శుద్ద సంవిధాన బోధ 
కత్వము ఆత్మనేపదము రాకుండుటకు కారణమని వీరి అభి పాయము. 

ఈ అభి పాయము అయు క్తమని ఉత్తరార్థము చెప్పుచున్నది. 
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శ 
శు న కృష ధాతువు పద్ద సంవిధానార్థక మగుటచ ఆత్మన పదము రాదు ఆని నమా 

ధానము చెప్పినడో, అదే విధముగ “యజి” ధాతువు గూడ శుద్ధ సంవిధానా నార్థము ను బోధించు 
నని చెప్పవచ్చును గాన దానికి గూడ ఆత్మనే పదము రాకుండ పోవును, భాష్యకారుడు 

ష ధాతువు విషయములో _ 'నావళ్ళ కృషిర్విలేఖన ఏవవర్తతే ; కింతర్థి; పతివిధా 
నేజపి వర్తతే అని చెప్పినట్టు యజధాతువు విషయమున గూడ “నావ శం యజిర్హవిః 

(పకేపణ ఏవవ ర్రతే, కిం తసి త్యాగేఒపి” అని చెప్పియున్నాడు. బుత్విక్కులు హవి 

స్సును అగ్నిలో "హోమము చేయుచుండగా యజమానుడు దూరముగ కూర్చుండి *' ఇందా 

యేదం నమమ” (ఇందుని కొజకిది నాది కాదు ఇత్యాది విధమున చెప్పుచుండును. ఇదియే 
త్యాగము. ఈ త్యాగము సంవిధానములో చేరినది. కావున యజధాతువునకు గూడ ఆత్మనే 
పదము రాకుండవలెను. అందుచే వారు చెప్పిన సమాధానము అయు క్తమని తేలినది. యజ 
ధాతువునకు కేవల సంవిధానమే కాక, హవిః పకేపణ విశిష్ట సంవిధానము అర్థము ; 

అందుచే ఇచట ఆత్మనేపదము రావచ్చునని సమాధానము చెప్పినచో, కృష్ ధాతువునకు 

గూడ విలేఖన విశిష్ట సంవిధానము అర్థమని చెప్పవచ్చును గాన ఆత్మనేపదమ రావలసి 
యుండును. ద 6॥ 

గ్ర 

అవతారిక ఇపుడు సిద్ధాంతి, ఇచట ఆత్మనేపదము రాకుండుటకు కారణ 

మును తెలుపుచున్నాడు, 

లో అత తూపప దేనాయమర్హ భేదః (ప్రతీయతే | 

ప్రాస్పే విభాష్మాక్రియతే తస్మాన్నాస్త్యాత్మ నేపదమ్ i 27 

ఆత్రతు = ఇచటనై తే, అయం = ఈ, అర్థభేదః = ఆర్థభేదము, ఉపపదేన = ఉపపదము 
చేత, [పతీయతే = తెలియుచున్నది, పాస్తే = ఆత్మనే ప్రదము [పా ప్రమగుచుండగ్గా విభాషా 
= వికల్పముగా, [కియతే = చేయబడుచున్నది, తస్మాత్ = ఆ కారణమువలన, ఆత్మనే 
పదం = ఆత్మనే పదము, నాస్తి = లేదు, 

తాత్పర్యము ఇచట ఆర్థభేదము ఉపపదముచే బొధింపబడుచున్న ది. అందుచే 

ఆత్మనే పదము వైకల్పికము గాన ఇచట రాలేదు. 

వివరణము (పక్కనున్న ““పందభిః హలైకి అను పదములచే ఇచట 
సంవిధానరూపమగు ఆర్థవి షమున్నదని తెలియుచున్నది. కావున, “*విభాషోపపదేన |పతీయ 

మానే” అను సూ[తము (పవర రించును. అనగా 'స్వరితఖితః' - ఇత్యాది సూతముచే నిత్య 

ముగ ఆత్మనే పదము రావలసియుండ ఈ సూ తమును బట్టి ఆత్మనే పదము వికల్పముగ 
వచ్చును. కావున 'కృషతి” అనునది ఆత్మనే పదము రాని పక్షమున చేసిన పయోగముగాన 

సాధువే యని భావము. | వ 
న్ 

న/గ౮వా నయముద్దకమ ముగినీనది మ్మ్మ్ 

లిజ సముటదేశము 
౧ (౫ 

అవతారిత_ ఇంతవరకును తిజంతార్థి విచాపణ జరిగినది, వాటిలో సంఖ్యా 

సాధనములు తిజంతములకును సుబంతములకును గూడ నసంబంధించు నవి, కియా _ కాల _ 

పురుష - ఉప్మగహములు మాతము కేవలము తీజ నములకే సంబంధించునవి. లింగము 

మా|తము నామపదములకు ఆదికముగ నుండునది. దానినిపుడు విచారింప నున్న వాడై దర్శన 

భేదానుసారముగ దాని లక్షణమును తెలుపుదున్నాడు, 

శో॥ _స్తనకేళాది సంబన్లో విశిష్టా వా _స్తనాదయః । 

తదుపవ్యజునా జాతి రుణావసా గుణా స్తథా ॥ ] 
జ ౧ థి జి 

శబోపజనితో౭.రాత్మా శబసంస్కార ఇత్యపి | 
ట్ థి ది 

లిజానాం లిజత త్వజై ర్వికల్పాః స ప దర్శితాః ॥ 2 
a fy నహ! అధి 

కాది సంబనః = స్తనకేళాదులతో సంబంధము అనియు, వా=లేక, విశిష్టాః = 

సంబంధ విశిష్టములగు, _సనాదయః = స్తనాదులనియు, తదుప వ్యజ్ఞునా = స్తనాదులు ఉప 

వ్గంజకములుగా గల జాతి, శాతిః = జాతియనియు, సణావస్థాః = = సత్వాది గుణముల 

అవస్థలనియు, తథా = మరియు, గుణాః = సత్తాది గుణములనియ, శబ్దో పజనితః = 

శబ పయోగ మ్మాతమువలన కలిగిన, _ఆర్జాత్యా = అర్హస్వరూపమనియు, శబ సంస్కార 
థె థి ది 

= శబ్ల సంస్కారమనియు,  లిజ్ల్ఞత త్హ్యజ్లైః = లింగత త్త్యమును ఎరింగిన వారిచేత, 

లింగానాం = లింగముల విషయమున, సప్త = ఏడు, విక ల్ఫాః = వికల్పములు, దర్శితాః = 

చూపబడినవి, 

తాత్పర్యము స్తనకేశాదుల సంబంధమనియు, సంబంధించిన స్తనకేశాదు 

లనియు, స్తన కేశాదులచే వ్యంగ్యమగు జాతియనియు, సత్వాది గుణముల అవస్థలనియు, 

గుణములనియు, శబ్బమా [త్ర బోధ్యమగు అర్థ స్వరూ పమనియు, శబ్ద సంస్కారమనియు, 

లింగత _త్వజ్ఞులు లింగముల విషయమున ఏడు వికల్పములను చూపియున్నారు. ఇచ్చట విశిష్టాః 

అను పదమునకు సంబంధీంచిన యని యర్థము వాయబడినది. ఆ విశేషమేమి ? “ప్రసవ 

యోగ్యములయిని యను విశేషము వ్యాఖా భ్యానములో నున్నది. పరిపు ష్టములయి, స్తన్య జనన 

యోగ్యత గలవిగాని, కేవలము చిహ్న మా|తములుగా పురుషునియందుండు స్తనములు కావు. 

(పచయాది సంబంధ వై. శినమనియు బావము. [పచయమనగా పెరుగుట యర్థము. 

వివరీణయు త్రీ లింగము, పుంలింగము, నపుంసక లింగము అని మూడు 

లింగము లున్నవి. లింగము అనగా ఏమి అను విషయమున ఏడు మతభేదము లున్నవని ఈ 
కారికి చెప్పుచున్నది. ఒక అవయవికి స్తనములు కేశములు మొదలగు వాటితో సంయోగ 
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స క సంబంధము లింగమని మొదటి మతము. ఈ సంబంధములచే సంబజంధించీస 

స్తనకేశాదులే లింగమని రెండవ మతము. ఈ మతద్వయమును-- “ స్తనకేళవతీ స్రీ స్యాల్లో 
మళః పురుషః స్మృతః ఉభయోర నరం యచ్చ తదభావే నపుంసకమ్'” ఆను భాష్యోదా 
హృత కారిక సూచించుచున్నది. “స్తనకేశాదులు కలది స్రీ. అధికముగ లోమములు కలవాడు 
పురుమడు. ఈ రెండును లేనపుడు, ఏది ఈ రెండింటికిని సదృళముగ నున్నదో (ఉభయో 
ర_నరం) ఏ నపుంసకము అని ఈ శోకము యొక్క అర్థము. ఇది లౌకిక లింగము. 

ఇది |వాణుల విషయమున కొంతవరకు సరిపడినను అ|పాణులగు “ఖట్యా' “మాలా” 'వృతక్షి 

మొదలగు శబ్దముల విషయమున సమన్వితము కాదు గాన (గాహ్లము కాదు. చేతనములలో 
గూడ నిత్య పుంలింగి ములును, భార్యాద్యర్థ వాచక ములును అగు దార శబ్దాదులలో [ప్రవర్హించదు 

లింగ మనునది స్తనాదులగు వ్యంజకములచే వ్యంగ్యమగునదియు , గ్రీత్వ పుంస్త్య 

నపుంసకత్య రూపమగునదియు నగు ఒక జాతియని మూడవ మతము. స్వత్త్వ రజ స్తమో 
రూపములగు మూడు గుణముల ఉపచయము (వృద్ధి) అపచయము ((హాసము) మాధ్యస్థ్యము 

ఆనెడు అవస్థా విశేషములే పుంస్త్వాది లింగములని సాంథ్యాదుల అభ్మిపాయము. ఇది నాల్గవ 

మతము. ఇది భాష్యకారాభిమతమగు మతము, ఉపచయాద వ స్థా సహితములగు సత్త్యాడి 

గుణములె లింగమని ఐదవ మతము. ఒకే వస్తువు విషయమున అర్థః (పుః లిం.) వ్య .క్తిః 
(త్రీ. లిం.) వస్తు (న. లిం) అను భిన్న శబ్దములను |పయోగింప వచ్చును. దీనిని బట్టి 
వాస్తవమున లింగమనునది ' బాహ్య వస్తువులందు లేకున్నను ఉన్న ట్లుగ శబ్దములచే టోధింప 

బడు చున్నదని ఆరవ మతము. తటః, తటీ, తటం ఇత్యాదులలో ఒకే అర్థమును టోధించు 

ఒకే శబ్దము భిన్న లింగములలో (పయోగింపబడు చున్నది. అందుచే లింగమనునది శబ 

సంస్కారము మా|తమే అని ఏడవ మతము. 12 

అవతారిక... ఇపుడు శబ్ద శక్తి స్వభావమును బట్టి లింగము విషయమున ఇంకను 
ఏడు వికల్పము లున్నవని చెప్పుచున్నాడు. 

శో, ఉపాదాన వికల్పాళశ్చ లింగానాం స ఫవరితాః । 
౧ అబద (వ 

వికల్ప సన్ని యోగాభ్యాం యే శబ్దేష వ్యవస్థితాః i తీ 

యే = వవి, వికల్ప సన్ని యోగాభ్యాం = వికల్ప నియమములచే, శబ్దెషు = శబ్దములయందు, 

వ్యవస్థితాః = ఉన్నవో, అట్టి, లింగానాం = లింగములకు సంబంధించిన, ఉపాధాన వికల్పాః 

+ చ= ఉపాదాన భేదములు, సప్త =వఏడు, వర్ణితాః = వర్ణింపబడినవి. ఉపాదానమనగా 
విశిష్ట శకులగు శబ్దములు అర్థ సంబడ్డ ములుగ లింగ ములను పరి[గహించుట. 

తాత్పర్య్వ్యము.-_-- వ భేదములు, వికల్ప సంనియోగములబే శబ్బ్దములయందున్న వో 

అట్టి, లింగములకు సంబంధించిన, ఏడు ఉపాదాన విక ల్పములు వర్ణింపబడినవి, 

వివరణము- లింగములు గుణావస్థా రూపము లగుటచే అంతటను సంభావ్యములే 
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యైనను - అనగా అన్ని లింగములును అన్ని పదములకును సంభవించునని చెప్పుటకు అవ 

కాశమున్నను, ఈ శబ్దము ఈ లింగమును మాత్రమే అభివ్య క్రము చేయగలదు అను నియమ 
మును ఏర్పరచు టచే లింగ సాంకర్యము - అన్ని లింగములును అన్ని శ బ్బములకును ఉండుట 

అనునది = ఉండదు. ఈ విధముగ, ఆ యా శబ్దములకు ఆ యా లింగములను వ్య క్రీకరించు 
శక్తిని బట్టి ఏడు భేదము లేర్పుడును. (1) శంఖః, పద్మః, శంఖం, పద్మం ఇత్యాది పద 

ములు కొన్ని పుంలింగ నపుంసకలింగములలో నుండును. (2) భాగధెయం, భాగధేయీ, 

భేషజం, భేషజీ _ ఇత్యాదులు శ్రీ నపుంసక లింగములు. (8) ఇషుః, అశని, వత్సః - వత్సా 

ఇత్యాదులు స్రీపుంస సాధారణములు. (4) తటః, తటీ, తటం ఇత్యాదులు లింగ|త్రయ 

సాధారణములు. సన్నియోగ మనగా నియమము. దానిని బట్టి మూడు భేదము లేర్పడును. 
వృక్ష శద్దాదులు పుంలింగమునందు మా[తముండును. ఖట్వా శ బ్రాదులు త్రీలింగమునందే 

ఉండును. దధ్యాది శబ్దము నపుంసకలింగము నందే ఉండును. ఈ విధముగ శబ్దములకు గల 

లింగాభివ్యంజక త్వ శ కిని బట్టి ఏడు భేదము లేర్పడును. Er 

అవతారిక... ఇపుడు జాతి పక్షమును గూర్చి విబారించుచున్నాడు. “ఖట్వా” 

ఇత్యాది పదముల విషయమున అవ్యాప్తముగాన “స్తనకేశవతీ స్త్రీ” ఇత్యాది లౌకిక లింగ 

లక్షణమును పరిత్యజించి స్రీత్వాదులు జాతి విశేషములని చెప్పబడినది. అది అయుక్తము 
కదా. గోవునందు గోత్యజాతి ఒక్కటియే ఉఊండునుగాని అశ్వత్వాది జాతులు ఉండవు కదా ? 

అశ్రు ఒక శబ్దమున గోత్వాది జాతులతో కలిసి స్త్రీత్వ, పుంస్తాది జాతులు ఎట్టుండును అని 
ఆశంకించి చెప్పుచున్నాడు. 

శో తిసో జాతయ ఏవై తాః కేషాంచిత్ సమవస్థితాః | 

అవిరుద్దా విరుద్దాభిరోమహిష్యాది జాతిభిః ॥ 4 
0M Se 

కేషాంచిత్ = కొందరి మతము (ప్రకారము, ఏతాః = ఈ, తి సః = మూడు, అవిరుద్ధాః = 

విరుద్ధము కాని, జాతయః = జాతులు, విరుద్ధాభిః = పరస్పర విరుద్ధములగు, గోమహిషాది 

జాతీభిః = గోత్వ మహిషత్వాది జాతులతో, సమవస్థితాః = కలిసి ఉన్నవి. 

తాత్పర్యము కొందరి మతము ప్రకారము విరుద్ధములుకాని ఈ స్రీత్వాది 

జాతులు మూడును పరస్పర విరుద్ధములగు గోత్వ మహిషత్వాది జాతులతో కలిసి యున్నది. 

వివర ణము... ప్రీతః సంవలితమగు జ్ఞాసము గోవు విషయమునందై నను కలుగ 

వచ్చును, మహిష్యాదుల విషయమునందై నను కలుగవచ్చును. కావున స్రీత్వాదులు సంబం 

ధించుటకు విరోధమెదియును తేదుగాన అని అవిరుద్ధములు. ఆ యా గోవులయందు ఇది గోవు 

ఇది గోవు అను రీతిగ అనుస్యూతమగు గోత్వ (పీతి కలుగుచుండుటచే ఆ గోత్వము ఆగో 

వ్యక్తుల యందున్నట్టు తెలియుచున్నది. కాని ఆ గోవులందు అశ్వత్వ [పతీతి కలుగుట లేదు 

గాన గోవునందు అశ్వత్వ జాతి ఉండ జాలదు. అందుచే గోత్యాశ్యత్యములు పర్తస్పర విరుద్ధ 

ములు. అవి ఒక'- చోట కలిసి ఉండవు. కాని శ్రీత్వాదుల విషయ మట్టిది కాదు. గోవునందును, 



. [5 

మహిషీ యందును గూడ. న్రీత్వానుర క్రమగు బుద్ధి కలుగుచున్నది గాన గోత్వాది జాతులతో 
కలిసి ప్రత్వ జాతి ఉండవచ్చునని అభి పాయము. id 

అవతారిక. ఈ విషయమునే వివరించునున్నాడు. 

శో హస్తిన్యాం వడవాయాం చ స్రీతి బుద్దేః సమన్వ్యయః । 

అతస్తాం జాతిమిచ్చ ని [ద్రవ్యాది సమవాయినీమ్ ॥ ర్ 

వా శీ స్తేన్యాం = ఆడ ఏనుగ యందును, వడవాయాం చ = ఆడ గురమునందును, త్రీ - ఇతి 

= స్రీ అను, బుద్ధేః = = బుద్ధియొక్క-, సమన్వయః = = సమన్వయము ఉన్నది, అతః ౫ ఆ 

కారణము వలన, తాం = ఆ, జాతిం = జాతిని, [దవ్యాది సమవాయినీం = = దవ్యాదులతో 

సమవేత మైనదానినిగా, ఇచ్చ నిజా ఇచ్చయించుచున్నారు. 

తాత్పర్యము... ఆడు ఏగుగి విషయమునను, ఆడు గు[రము విషయమునను 

గూడ త్రీ అను బుద్ధి కలుగుచున్నది. అందుచే ఆ జాతి (స్రీత్వజాతి దవ్యాదులతో సమ 
వాయ సంబంధముచే సంబంధించును అని చెప్పుచున్నారు. 

వివర ణము. భిన్న జాతులకు చెందిన వ్యక్తుల విషయమున గూడ ఇది త్రీ, ఇది 
పుదుషుడు 4 ఇత్యాది బుద్ధి కలుగుటకు అవకాశమున్నది. కావున హ స్తిత్వవడవాత్వాది జాతులతో 
ప్రత్త క్రాత్రి కి విరోధము లేదు. ఈ విధముగ “శ్రి పుం నపుంసకలింగ రూపమగు జాతి 
(దవ్య గుణ -కర్మ - సామాన్యాదులతో గూడ సంబంధించి యుండును. 

వై యాకరణులకు శబ్దమే పథమ [పమాణము. శబ్దము ఏ ఆర్థవ మును బోధించునో' 

ఆ అర్థమే దాని సరియైన అర్థము, ఒక శబ్దమునుండి ఒక అర్థ పతీతి కలుగునపుడు ఆ 
శబ్దమునకు స్త్ర అర్థ మున్న దా లేదా యని సందేహింప పనిలేదు. స్రీత్వ పుంస్త్వాది రూపము 

లగు ఉపాధులు భిన్న జాతీయములందు గూడ అనుస్యూతముగ నున్నట్లు శబ్దములవలన 
స్పష్టముగ తెలియుచున్నది కాబట్టి అవి వాటితో సంబంధించునా సంబంధింపవా యను సందే 

హమునకు అవకాశము లేదు. కావున [దవ్య - గుణ _కర్మ - సామాన్యాదులకు గూడ లింగ 

జాతితో సంబంధమును అంగీకరింపవలెను. ఒక శబ్దము ఒక లింగ జాతితో సంబ బంధించినట్టుగ 

చెప్పబడిన అర్థమునే మరియొక శబ్దము మరియొక లింగజాతితో సంబంధించినటు బోధించు 

చున్నది. ఉదాహర జమునకు_ “ఉనికి అను అర్థమునకు పుం_స్యము ఉపాధిగ నున్నట్లు 

“భావః అను శబ్దము చెప్పుచున్నది. స్త ఉపాధిగా నున్నట్లు “సత్తా అను శబ్దము 

బోధించుచున్నది. 'సామాన్యమ్' అను శఖ్రము నపుంసక లింగము ఉపాధిగా నున్నట్లు 

బోధించుచున్నది. గోత్వాది జాతులకు గూడ భావ - జాతి _ సామాన్య శబ్దములచే, మూడు 

లింగములతో సంబం ధమున్నట్టు తెలియుచున్నది, ఈ విధముగ శబ్దము నెల్పపుడును [దవ్యము 

వలె కానవచ్చెడు వస్తువును బోధించుచుండును. అట్టు బోధించుటలో ఆ వస్తు ధర్మమగు 

లింగము ఉపాధిగ భాసించుచునే ఉండును. కావుననే ప్రీత్వం, స్ర్తాః స్రీభావః ఇత్యాది 

స్థలములలో లింగ వాచకములకు లింగాంతర సంబంధము కనబడుచున్నది. 

సము దేశము 561 పదకాండ ము 

అవతారిక... ఈ విషయమునే ఇంకను విశదీకరించు చున్నాడు. 

శో! పరత న్త్రస్య యలి జమహోడారే వివక్షితే | 
౧ వట వ షీ ణు 

త(త్రాసౌ శబ సంస్కారః శబ్దెరేవ వ్యపా(శ్రితః ॥ 6 

అపోద్దారే = అపోద్ధారము, వివక్షితే వా వివక్షిత మైనదగుచుండ గా, పరతన్రస్య = పరతంత 

మగు శబ్దము యొక్క, యత్ = ఏ, లింగం = లింగముకలదో, అసౌ = అది, శబ్దెరేవ = 

శబ్బములచేత నే, వ్యపాశితః = ఆ|శయింపబడిన, శబ్దసంస్కారః = శబ్దసంసా్య-రము. 

తాత్సర్యము_ అపోద్ధారము చేయద లచినపుడు, పరతం[తమగు శబ్దమునకు 

సంబంధించిన లింగము శబ్దమా[ తమును ఆ|శయించిన శబ్ద సంస్కారము మాతమే. 

వివరణము నామపదము పదార్థమును బోధించును. ఆది వృత్తిలో ఉపసర్థన 

మైనను [ప్రక్రియా సమయమున అపోద్ధారము చేసినపుడు, (వి[గహ వాక్యము చెప్పుటకై 

విడదీయునపుడు) దానికొక లింగమును చేర్చుచుందురు. లింగములేని శబ్దమును [ప్రయోగించు 

టకు వీలులేదు గాన ఆ శబ్దమునకు ఆ లింగమును చేర్చుట జరుగుచున్నదిగాని లౌకిక 
పయోగమున ఆ లింగము అవివక్షితము. “*కుక్కుట్యాః అండం కుక్కుటాండం” అను 

సమాసమున కుక్కుటీ శబ్దమునకు పుంవద్భావమును విధించుచు చెప్పిన “కుక్కుట్యాదీనా 

మళ్జాదిషు ' అను వా ర్తికమును నిరాకరించుచు “నవా అన్ర్రీ పూర్వపద వివక్షితత్వాత్ *” అను 

వా ర్రికము చెప్పబడినది (మ.భా. 6.849). ఇచట “కుక్కు-టీ' అను స్రీలింగ శబ్దము 

పూర్వపదముగ నున్నదని చెప్ప బనిలేదు. అందుచేత దానికి పుంవద్భావమును విధించుట 

ఆనావశ్యకము, అని దాని భావము. అనగా “కుక్కుటాణ్ణం' ఇత్యాది సమాసములందు ఉప 

సగ్గనముగా (అ[పధానముగా నున్న) కుక్కుట శబ్దము కోడి అనెడు పదార్థమును బోదించు 

చున్నది. [పక్రియ సమయమున ఈ పదములను విడదీసి విగహవాక్యము చెప్పవలసి 

నపుడు (కుక్కు_ట్యాః' అను న్రీలింగ శబ్దమును చెప్పనవసరము లేదు. కుక్కుటస్య' అని 

“కుక్కుట శబ్దమునే ఉపయోగించవచ్చును. ఇచటనున్న పుంలింగము ఏదియో యొక 

లింగమును చేర్చవలెను కదా అని శబ్ద సంస్కారమునకై చేర్చినదే గాని ఇందు పుంస్త్వ 

వివక్షగాని, స్త్రీత్వ వవక్షగాని లేదు. అందుచే దానికి పుంవద్భావమును చెప్పవలసిన ఆవశ్య 

కత లేదు. లౌకిక [పయోగమునందు మా|తము మగ కోడికి (గుడ్డు ఉండవుగాన “ఆడ కోడి 

(గుడ్డు, అను అర్థమే వచ్చును. 1161 

అవతారిక న్రీత్వాది లింగజాతులు అన్నిటియందును ఉన్నవి అని నాల్గవ 

కారికలో చెప్పిన వ్యాప్తిని సమర్థించుచున్నాడు. 

ల్లో బుద్ధ్యా కల్పితరూే బపు లిగ్లష్వపి చ సమృవః | 

స్రీత్వాదీనాం వ్యవస్థా హి 'సాలిజ్లెర్వ్యపది శ్యతే ॥ 7 

[36] 



ME 

న 5గ్ర2 లిఖ వాక్టుపషదీయము [8,9 

బుదా? = బుదిచేతి, కలిఇతరూ పేమ = కల్పిత మగు రూపముగల, లిజెష్వపి = లింగముల 
(a ఫం 

విషయమున గూడ, సమృవః = లింగముల సంభవముండును, సా = ఆ, వ్యవస్థా = నియ 

మము, శ్రీత్యాదీనాం = స్రీత్వాదులయొక్క, లిజ్గేః = లింగో పాదులగు శబ్దములచే, వ్యప 

దిశ్యతే = (పతిపాదింపబడుచున్నది.. 

తాత్పర్యము--- బుద్ధిచే కల్పితమగు రూపములుగల లింగములందు గూడ లింగ 

ములు చేరుటకు సంభవమున్నది. స్రీత్వాదుల లింగములకు ఉపాధులగు శబ్ద్బములచే ఆ నియ 

మము 'పతిపాదింపబడుచున్నది. 

వివరణము స్రీత్వాది లింగములు ఆ యా వస్తువులకు ఉపాధులుగ చెప్పబడు 

చున్నవి, ఆ లింగములకు గూడ బుద్ధిచే రూపములను కల్పించుటచే లింగములు చేర్చుట 

జరుగును, స్రీత్వం: స్రీతా, త్రీభావః మొదలగు లింగా భిధాయకములగు భావ [పత్యయాంత 

శబ్దములు న్త్రీత్వాదుల లింగనియమమును బోధించును. అనగా “స్ర్రీ' అనునది స్రిలింగమును 

బోధించుచుండగా “స్రీత్వం” అను “త్వ' 1పత్యయము ఆ స్రీ లింగమునకు గల నపుంసకత్వ 

సంబంధమును, “*న్తీతా' అనునపుడు “తా" అను [ప్రత్యయము న్ర్రీత్వయోగమును, “స్త్రీభావః' 

అనునపుడు “భావః” అనునది దాని పుంస్వ్రయోగమును బోధించుచున్నవి. ఈ త్వతలాది 

[పత్యయములచే కలిగిన నపుంసకత్వ స్రీత్వాదులు శాబ్రములే కాని అర్థ సంబద్ధములు కావు. ॥ 

అవతారిక___ అచేతన పదార్థముల లింగముల వ్యవస్థ కై భాష్యకారుడు “అసత్తు 

మృగతృష్టావత్”” అని చెప్పియున్నాడు. దీనిని వ్యాఖ్యానించుచున్నాడు. 
1. 

శో యథా సలిల నిర్భాసా మృగతృష్టాసు జాయతే । 

జలోపలబ్యనుగుణాద్ వీజాద్చుద్రేరలే సతి ॥ 8 
© అజ 

తథై వావ్యపదేశ్యేభ్యో హేతుభ్యసారకాదిషు | 

ముఖ్యభ్య ఇవ లిబ్లేభ్యో భేదా లోకే వ్యవస్థితాః ॥ 9 

జలే = జలము, అసతి = లేకున్నను, జలోపలబ్ధ్యనుగుణాత్ మ్ జలజ్ఞాన మునకు అనుకూల 

మగు, బీజాత్ = ఉదకవాసనా లక్షణమగు వీజమువలన, మృగతృష్టాసు = ఎండమావుల 

యందు, యథా = ఏ విధముగా, సలిలనిర్భాసా = జలబుద్ధి, జాయతే = పుట్టుచున్నదో, 

తథైవ = అమే, అవ్యప దె శ్యేభ్యః = చెప్పశక్యము కాని, హేతుభ్యః = కొారణములవలన, 

తారకాదిష = తారకాదులయందు, ముఖ్య భ్యః = ముఖ్యములగు, లిజేభ్య ఇవ = లింగముల 

వలన వలె, లోకే = లోకమునందు, భేదాః = భేదములు, వ్యవస్థితాః = ఉన్నవి. 

తాత్పర్యము... ఎండమావులలో జలము లేకున్నను జలజ్ఞానమునకు అనుగుఇ 
ముగ నుండు జలవాసనారూపమగు కారణమువలన జలజ్ఞానము కలుగుచున్నది. అటే 
é 3 od 

య తారకా మొదలగు పదములందు, చెప్పుటకు అలవికాని హేతువులచే, ముఖ్యములగు లింగ 
ముల వలన కలిగినట్టుగనే భేదములు లోకమున (పతీతి గోచరములగుచుండును. 
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వివరణము ఎండమావులలో జలము లేదు. కాని దపికొళా మాగాదుల మన ము 
ఇ (oA 

స్సులో నున్న జలవాసనచే అచట జలమున్నట్టు కనబడుచుండును. 
క్ష 

ఆంగ్రు “తారకా” స్త్రీ 
కుమ్యః” (పుం), “నక్షతం” (నపు) ఇత్యాద్యచేతన పదార్థములలో బాహృములగు లింగము 

తేవియు లేకున్నను, పతి నియతములగు లింగములకు సంబంధించిన భేదములు కానవచ్చు 
యండును. అనగా మృగతృ్భష్టిక యందు లేనిజలమును ఆరోక్సిం నట్టు తారకాదులంచు గూడ 

లేని న్త్రీత్వాదికమును ఆరోపించి “తారకా” ఇత్యాతి గ్ర్రీలింగాదులు పయోగింపబడుచున్నవి. 
వొట్టి ఆరోపమునకు కారణమేదియో చెప్పజాలము. ఆది అనిర్వాచాము. మరుమరీచికాదులందు 
ఆలమును ఆరోపించుటకు సాదృశ్యాదులు కారణముగ నున్నవని చెప్పుటకై నను వీలున్నది. 

ఇచట. అట్టి కారణము గూడ దురూహ్యమని యభ్మిపాయము. కావుననే ఇట్టి సలములలో 
బట థి 

ఠతింగారోపము గంధర్వ నగర కల్పన వంటిది ('“గంధర్వ నగరం యథా” మ. భా.) అని 

కూడ భాష్యకారుడు చెప్పెను, (ఆకాశమునందు = తల! క్రిందై న యొక నగరమున్న దనియు 

ఆది గంధర్వ విశిష్టమనియు, అదియే మేఘరూప విశేషముగ కన్పించుచున్న దనియు ఒక 
(కూంత విశ్వాసము). nn 

అవతారిక... దీని తరువాత భాష్యకారుడు - “ఆదిత్యగతివర్ సన్నా" “వస్తాన్త 
ర్షైతవచ్చతత్'” అని కూడ |వాసినాడు. దీనిని వివరించుచున్నాడు. 

శో వ్య_కేమ వ్య క్తరూపాణాం _స్తనాదీనాం తు దర్శనాత్ । 

అవ్య క్తవ్యష్షునా వ్య _కేర్ణాతిర్న పరికల్ప్యతే [11 10 

[ey మెం 
న రూపముగల, 

_సునాదీనాం = లింగ వ్యంజకములగు సనాదులయొక్క-, దర్శనాత్ = దర్శనమువలన, 

అవ్య క్తవ్యజ్ఞునా = అస్పష్టములగు వ్యంజకములుగల, జాతి; = లింగజాతి, అవ్య క్తేః = స్పష్ట 

యుగ [పతీయము కాకుండుటచే, న పరిక ల్స్యతే = కల్పింపబడదు. 

య్య _క్రేమ = చేతనగతములగు లింగములయందు, వ్య క్తరూపాణాం = స్పష్ట 

తాత్ప్చర్యము--- చెతనగతములగు లింగముల విషయమున తద్వ్యంజక ములగు 

ననకేశాదులు స్పష్టముగ కానవచ్చుచున్నవి. కాని ఖట్వాదులందు వ్యంజకములేవియు స్పష్ట 

ముగ కనబడకుండుటచే లింగజాతి ఉన్నదని చెప్పుటకు నీలులేదు. 

వివరణము చేతనములందు స్తనకేశాదులగు లింగ వృంజకములు స్పష్టముగ 

నున్నవిగాన అచట లింగములున్నట్లు చెప్పుటకు వీలు కలుగుచున్నది. కాని అచెతనములగు 

వృషాదులందు అట్టి వ్యంజకము లేవియు కానరాకున్నవి. అందుచే వృక్షాదులందు లింగజాతి 

తేదనియే చెప్పవలెను. ఏ వస్తువైనను ఏదైన (పమాణముచే [గహింపబడినచో ఆది ఉన్నట్టు 

చెప్పుటకు అవకాశముండును. ఉదాహరణమునకు- సూర్యుని గమనము మన కంటికి కనబడ 

కున్నను, ఒకచోట నున్న సూర్యుడు మరియొక చోట కనబడుటను బట్టి సూర్యగమన 

మున్నట్టు చెప్పవచ్చును. బట్టతో కప్పిన ఒక వస్తువును దానిని తొలగించినపుడు చూడ 
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వీలున్నది గాన దాని స్థితిని గూడ ఆంగీకరింపవచ్చును. కాని వృక్షాదులందు మొదటినుండి 

చివరివరకును బాడితతో చెక్కినను స్తనకేశాద్యుపవ్యంజనములు కానవచ్చుట లేదు. అందుచే 
వృశ్షాదులలో లింగజాతి వాస్తవమున లేదనియు, లేని లింగజాతియే శబ్ద శక్తిచే |పతీతి 
గోచరమగుచున్నదనియ తాత్పర్యము. nl0n 

అవతారిక వృష్షాదులలో వాస్తవమున లింగము లేదని పూర్యకారికలో చెప్ప 

బడినది. అట్టయినను వాటిలో గూడ లింగమున్నదని ఎవ్వరైన చెప్ప [పయత్నించినచో అది 

(పత్యక్ష విరుద్ధమని చెప్పుచున్నాడు. 

ళో అ_స్తిత్వం చ (ప్రతిజ్ఞాయ సదాదర్శన మిచ్చతః | 

అత్యన్నాదర్శనే న స్య్యాదసత్త్యం (పతి నిశ్చయః ॥ il ర—_ష, 

అస్తిత్వం = ఆ స్తిత్యమును (ఉన్నది అని), (పతిజ్ఞాయ = అంగీకరించి, సదా = ఎల్హపుడును, 

అదర్శనం = కనబడకుండుటను, ఇచ్చతః = అంగీకరించువానికి, అత్యనాచర్శనే = అత్యం 

తము కనబడకున్నను, అస త్తం (పతి = అస_త్ర్యమును గూర్చి, నిశ్చయః = నిశ్చయము, 

నస్యాత్ = కలుగకుండ పోవును. 

తాత్సర్భ్యం ము ఉన్నది అని అంగీకరించి, అది మృాతము ఎన్నటికిని కనబడదు 
అని చెస్తు వానికి, ఒకి వస్తువు ఎప్పుడు కనబడకున్నను దాని అస_తమును గూర్చి నిశ్చయ 

ముండ జాలదు. 

ఎ శేవము___ ఖట్యా వృషాదులందు గూడ లింగము ఉన్నది అని అంగీకరించు 

వారు, అది ఏల కనబడుట లేదు అని అడుగగా వ్యంజకములు కనబడకుండుటచే అది కన 

బడుట లేదని చెప్పవలసి యుండును. అట్టు చెప్పుట యుక్తము కాదు. ఏదైన ఒక వస్తువు 
లేదు అని చెప్పగలుగుచున్నామన్నచో అందులకు కారణము ఆ వన్తువు ఎన్నడును కనబడ 

కుండుటయే. ఉదాహరణమునకు శశవిషాణము నెన్నడును చూడలేదు గాన ఆది అసలు లేదు 

అని నిశ్చితముగ చెప్పగలము. కాని _ లింగము ఉన్నది కాని ఎన్నటికిని మ్మాతము కనబడదు 

అనువాదమును అంగీకరించినచో, ఎన్నటికిని కనబడని ఈ శశవిషాణము గూడ లేదు అని 

నిశృయముగ చెప్ప వీలులేక పోవును. ఉన్న దికాని వ్యంజక ములు కనబడకుండుటచే కన 

బడుట లేదు అని లింగముల విషయమున చెప్పినట్టు, ఉన్నదికాని ఇం[ద్రియ దొర్బ్చల్యముచే 

కనబడుట లేదు అని శశవిషాణము విషయమున గూడ చెప్పవచ్చును కదా ? కావున (ప్రత్యక్ష 
విరోధముచే ఖట్వా వృక్షాదులందు లింగమును అంగీకరింపరాదు. 1118 

అవతారిక [పకాశమును చూచి దానికి కారణమగు జ్యోతిస్సును ఊహించినట్టు 
ఖట్వాది శబ్బములలో లింగ కార్యములగు టాబాది |పత్యయములు వచ్చుటను చూచి, వాటి 
కారణమగు లింగమున్నట్టు అనుమానముచే తెలిసికొనవచ్చును అని ఆశంకించుకొని భాష్య 
కారుడు “అన్యోన్య సంశయంత్వేతత్ ”* అని సమాధానము చెప్పినాడు. దీనిని వ్యాఖ్యానించు 
చున్నాడు. 
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శో న చాలమనుమానాయ శట్లోఒదర్శన పూర్వక ః 1 
౧ © 

సిద్దే హొ దర్శనే కిం స్యాదనుమాన (పయోజనమ్ 11 12 

అదర్శనపూర్వకః = లింగదర్శన పూర్వకము కాని, _ శబ్దః = శబ్దము, అనుమానాయ = 
.అనుమానముచేయుటకు, ఆలం = సరిపడునది, నజ కాదు, దర్శనే = దర్శనము, సిద్దే= 
సిద్ధమైనచో, అనుమాన [పయోజనమ్ = ఆనుమాన మునకు పయోజనము, కిం = ఏది, 

స్యాత్ = ఉండును ? 

తాత్సృర్భము___ లింగదర్శన పూర్వకము కాని శబ్దము అనుమానము చేయుటకు 

ఉపయోగింప జాలదు. దర్శనము సిద్ధమైనచో అనుమానముతో [ప్రయోజనము లేదు. 

బినరోజయము__ శాస్త్రమున 'న్రీయామ్” “పుంసి' “నపుంసకే” అను పదములచే, 
సిద్ధములగు అర్థములను అనువదించి ఆ యా కార్యములు విధింపబడుచుండును. “ న్రియామ్, 

అజాద్యతష్టాప్' అను సూ తములచే స్రీలింగమున ' ఆదంతశబ్ద్బముల కంటె టాప్ విధింప 

బడినది. ఈ టాప్ [పత్యయమును చేర్చుటకు పూర్వమే “ఖట్వ' శబ్దమున స్రేలింగమున్నదని 

[పమాణాంతరముచే తెలిసియున్నచో, ఈ టాప్ను పట్టి స్రీత్వానుమానము చేయ పనిలేదు. 

అట్టుకాక ((పమాణాంతరముచే దానియందు న్ర్రీలింగమున్నదని తెలియక) ఈ టాప్ను 
పట్టియే స్రీత్వానుమానమును చేయవలెనన్నచో అన్యోన్యాశయ దోషము వచ్చును. ప్రీతః 

మున్ననే కాని టాప్ రాదు, టాప్ వచ్చిన పిమ్మటగాని స్రీత్వమున్నట్టు తెలియదు. కావున 

లింగ కార్యమగు టాబాదిని బట్టి ఖట్యాదులందు లింగమున్న దని నిర్ణయించుట అయుక్తము 

nl2n 

అవతారిక. ఈ విధముగ లౌకిక లింగము అచేతనముల విషయమున అవ్యా 
ప్తము గాన దాని పరిత్యజించి భాష్యకారుడు పారిభాషికమగు లింగమును అంగీకరించినాడు. 

దానిని చెప్పుచున్నాడు. 

శో ఆవిర్భావ స్తిరోభావః స్టితి శ్చేత్యనపాయినః | 

ధర్మా మూర్తిషు సర్వాసు లిజ్లత్వేనానుదర్శితాః Il 13 

సర్వాసు = సమస్తమైన, మూర్తిషు = పదార్థములయందు, ఆవిర్భావః = ఆవిర్భావము 
(కనబడుట), _ తిరోభావః = తిరోభావము (కనబడకుండ పోవుట),  స్థితిశ్చ = స్థితియు, 
ఇతి = ఆని, అనపాయినః = తప్పనిసరిగ ఉండెడు, ధర్మాః = ధర్మములు, లిజత్వేన = 

లింగములుగా, అనుదర్శితాః = చూపబడినవి. 

తౌల్ఫర్శ్భం ము. అన్ని పదార్థములయందును తప్పనిసరిగా ఉండెడు ఆవిర్భా 

వము, తిరోభావము, స్థితి అనెడు ధర్మములు లింగములుగ చూపబడినవి, 

బశేషాంళ యు... భాష్యకారుడు= “న శక్యం వై యాకరణా ర్హౌకికం లిజ్ఞ మాశయి 

తుమ్, అవశ్యం కళ్చిత్ స్వకృతానన్హ ఆ స్టేయః” (వై యాకరణులు లౌకిక లింగమును లింగ 
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ముగ అంగీకరించుట కుదురదు. అందుచే తమ శాస్త్రమునకు మా[తమే సంబంధించిన ఏదైన 
ఒక సిద్ధాంతమును ఆ్మళయించవలెను) అని చెస్పి- ““సంస్తాన,పసవా లిజ్ఞ మా స్థేయా 
స్వకృతా న్తతః. సంస్తానే స్తాయతేర్ణ9ట్ స్రీ సూతేః సప్ |పసవే పుమాన్” అను కారికలో 
స్వసిద్ధాంతము (పకారము లింగ మనగా ఏదియో చెప్పినాడు. సంస్త్యానము గ్రీలింగము, 
[ప్రసవము పుంలింగము. “సై శబ సంఘాతయోః అను ధాతువుకంచె, సంస్వానము అను 
నర్భమున “డ్రట్” _పత్యయము చేయగా స్రీ అను రూపము నిష్పన్న మెనది. “మాజ్' ధాతువు 
కంటె “డుమసున్' [ప్రత్యయము సకారమునకు పకారాదేశము చేయగా “పుంస్” శబము 
నిష్పన్న మైనది అని యర్థము. “పా” ధాతువునకే *డుమసున్” [ప్రత్యయము చేర్చుటచే 
“పుంన్” శబ్దము నిష్పన్న మెనట్లు గూడ భాష్యకారాభి|పాయమును చెప్పవచ్చునని కొందరు 
వ్యాఖ్యాతల అభి|పాయము. లోక ములో త్రీ శబ్దమునకు - “స్తాయతి సంహననమాపద్యతీ౬ 
స్యాంగర్భః ఇతి త్రీ అను వ్యుత్స త్రి ననుసరించి గర్భము ఎచట సంహననమును (శరిరము 
అను అర్థము కూడ గలదు) = సంఘటనమును పొందునో ఆట్టి సంస్తానాధారమగు ఆడుది 
అని యర్థము. శాస్త్రమున త్రీ శబ్దమునకు సంహననము అని యర్థము, సంస్తానము, సంహ 
ననము, |పతిలయము, తిరోభావము, అపచియము _ ఇవన్నియు సమానారకములు. సత్త్వాది 
వికారములగు రూపాది గుణముల అపచయము = తగ్గుదల - అని యర్థము. అదే పుంస్ 
శబ్దము షూ ధాతువు నుండి నిష్పన్నమైనదని అంగీకరించినచో “సూతే ఇతి పుమాన్' అను 
వ్యుత్స_తిచే ఉత్ప త్రి చేయువాడు అనియు, పాధాతువునుండి నిష్పన్నమైనదని చెప్పినచో 
““పాతీతి పుమాన్” అను వ్యుత్స త్తి ననుసరించి సంతానమును పాలించువాడు గాన పుమాన్ 
అనియు లౌకికార్థము. శాస్త్రమున “పుమాన్ అను దానికి గుణముల ఆవిర్భావము అని 
యర్థము. (ప్రసవము, (పవృ త్తి, ఆవిర్భావము అనునవి సమానార్థకములు. ఈ విధముగ 
త్రీలింగ మనగా గుణ సంస్త్యానమనియు, పుంలింగమనగా గుణ |పసవమనియ అరము. 
ఇట్టి సంస్తాన పసవములు అన్ని పదార్థములయందును ఉన్నవి గాన ఈ లక్షణమునకు 
అవ్యాప్తి లేదు. ఈ విషయమునే భావ్యకారుడు - ““సర్వాళ్చ పునర్మూ.ర్తయ ఏవమాత్మికాః 
శబ్ద స్పర్శరూప రసగంధవత్యః*'” అని చెప్పెను. ఈ లక్షణము అచేతన పదార్థములకు 
గూడ వ్యించును. ఈ దర్శనము |[పకారము ఆకాశము గూడ స_త్త్యరజ స్రమోరూప 
గుణతయ వికారమగుటచే దానియందు గూడ గుణముల ఆవిర్భావతిరోభావముల |పతీతి 
కిలుగుచుండును. చిదూపమగు ఆత్మ నిత్యమేయైనను దేహేం|దియాదులతో సంబంధించి 
యుండుటచే దేహేం[దియాదులకు సంబంధించిన గుణావిర్భావతిరోభావములు ఈ ఆత్మయందు 
గూడ |ప్రతీయమానమగుటచే లింగ సంబంధము దానికి గూడ ఏర్పడుచున్నది. ఈ విధముగ 
సంస్యానము స్రీలింగమై, [ప్రసవము పుంలింగమైనచో, ఉభయధర్శ సామాన్యరూపమగు స్థితి 
నపుంసకల్రింగ ము. పదార్థ ములన్నియు అనుక్ష ణమును పరిణామము చెందుచునే యుండును. 
అందుచే (ప్రతి వస్తువునందును, ఆవిర్భావతిరోభావ స్థితులనెడు మూడు ధర్మములలో వదియో 
ఒకటి తప్పక ఉండి తీరును గాన 'అనపాయినః'* అను విశేషణము [(పయోగింపబడినది.!॥! 8॥ 
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అవతారిక. భావము లన్ని యు గుణ తయాత్మక ములను విషయమును వివరించు 

చున్నాడు. 

శో॥ సర్వమూర్హాాత్మభూతానాం శబ్దాదీనాం గుణే గుణే | 

తయః సత్సాాదిధర్మా సే సర్వత్ర సమవస్థితాః ॥ 14 

సర్వమూర్త్యాత్మభూతానాం = సమ స్త వస్తువులకును ఆత్మయైన, శద్దాదీనాం = శద్దాదులలో, 

గుణే గుణే = (పతి గుణమునందును, [తయః = మూడు, సత్తాది ధర్మాః = సత్త్వము 

మొదలగు ధర్మములున్నవి, తేజ ఆ ధర్మములు, సర్వత = అంతటను, సమవస్థితాః = 

ఉన్నవి. 

తా తృృర్భొయము___ సకల వస్తువులకును ఆత్మయగు శద్దాది గుణము లన్నింటి 

యందును సత్త్వాది ధర్మము లున్నవి. అవి అన్ని పదార్థములందును ఉన్నవి. 

ఎ ఖేవొంళమయు__ ““సర్వాశ్చ పునర్మూ ర్రయః ఏవమాత్మికాః శబ్ద స్పర్శరూప 

రసగన్ధవతోో  య్థతాల్పీయాంసో గుణా స్తత్రావరతస్ర్రయః, రసగన్థా న సర్వత్ర" అని 

భాష్యకారుడు వస్తువులన్నియు శద్దాది గుణాత్మకములని చెప్పియున్నాడు. ఆకాశము మొదలు 

పృథివి వరకును గల పదార్థములలో శబ్దాది గుణము లైదును ఒకొ-క్క_ గుణము చొప్పున 

సెరుగుచు, సముదాయ రూపమున ఉండును. అనగా ఆకాశమునందు శబ్రమనెడు ఒక్కా 

గుణము, వాయువునందు శబ్ద స్పర్శములు, అగ్నియందు శబ్ద స్పర్శరూపములు, జలము 

నందు శబ్ద స్పర్శరూప రసములు, పృథివియందు శల స్పర్శ్గరూప రసగంధ ములును సంమీ 

భావమును చెంది ఉండును. అందుచే వస్తువులన్నియు శద్దాది గుణాత్మక ములు. దవ్యము 

వాస్తవమున గుణములకంచె భిన్నమేయైనను ఆ గుణములు ఆ [దవ్యముతో సమవాయ 
సంబంధముచే విడదీయరాని విధమున కలిసిపోవుటచే ఆ పదార్థము గుణాత్మకమని చెప్పబడు 

చున్నది. 

పెన ఉదాహరించిన భాష్య వాక్యమునందలి మూర్తయః ఆను దానికి సంపిండిత 

స్వరూపములగు చత్తుర్లోచర పదార్థములని అర్థముగాన పృథివ్యప్తేజస్సులే అట్టి పదార్థములు. 

శబ్ద స్పర్శ్గరూపము లనెడు మూడు గుణములును ఈ మూడు పదార్థములయందు తప్పక 

నుండును అందుచే 'త|తావరతస్త్రయః' అని చెప్పబడినది. అవరతః అనగా కనీసము అని 

అర్థము. తేజస్సునందు రసగంధములు లేవుగాన 'రసగన్హొ న సర్వ్మతి అని చెప్పబడినది. 

శద్దాది గుణములు సత్త్యరజ స్తమోరూప గుణమయములు. అందుచే శబ్దము 

మొదలగు అన్ని గుణములందును సత్వాది గుణత్రయ ధర్మములు ఉన్నవి, వాటిలో (పస 

వము అనగా ఆవిర్భావము స_్యధర్మము. (పవృ త్తి అనగా [క్రియ రజోధర్మము. వరణము 

అనగా తిరోఖావము తమోధర్మము. ఈ ధర్మములే లింగములు. [ప్రకాశ వరణ రూపములగు 

సత్త - తమోధర్మములతో అనుగతమగు, రజోధర్మమైన (పవృ త్తి విశేషము పుం_స్వ్వము, 



ణాంజా అవస్థా విశేషములలో, [పతిక్షణం కా పతిక్షణమునందును,  కాచిత్ = ఒకానొక 
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తిరోభావము స్రీత్యము. తమోబహులమగు సామాన్యరూపమైన |పవృశ్తికి స్థితియని పేరు. 

అది నపుంసకము. ఈ లింగ త్రయము అన్ని వస్తువులతోడను సంబంధింప వచ్చును. 

సాంఖ్య మతానుసారము._ జగత్తు అంతయు సుఖదుఃఖమోహాత్మక మగుటబే ఆ 

మూడింటికిని కారణ భూతములగు సత్త్వ - రజ = స్తమోగుణములు కల్పింపబడును. సత్త్వ 

రజ స్తమోరూప |తిగుణాత్మిక యగు మూల (పకృతి సర్వజగత్కారణము. ఈ పకృతి 

మహచ్చబ్దవాచ్య బుద్ధిరూ పమున పరిణమించును. మహత్తు అహంకార రూపమున పరిణ 

మించును. ఆహంకారము గంధ - స్పర్శ = రూప - రస - గంథములనెడు పంచతన్మాతలు 

గను, పంచ జ్ఞానేంద్రియములుగను, పంచ కర్మేం|దియములుగను మనస్సుగను పరిణతి 

చెందును. సత్త్వాది [తిగుణాత్మకములగు శద్దాది తన్మా తలు ఆకాశాది రూపమున పరిణామము 

చెందును. ఆత్మ కేవల చైతన్యరూపము ; పరిణామరహితము. ఈ విభముగ జగత్తులోని 

పదార్థములన్నియు |తిగుణాత్మకము లగుటచే నిత్య పరిణామ శీలములు. సతత పరిణామ 
శీలములగు పదార్థము లన్నిటితోడను ఉపచయాపచయ స్థితిరూప లింగములు మూడును 
సంబంధించును. nlAn 

ఆనతారిక. పూర్వ కారికలో చెప్పిన విధముగ రూపాది సముదాయాత్మకమగు 

వస్తువునకు ధర్మత్రయ సంబంధము ఉండవచ్చును. రూపము, రసము, శబ్దము మొదలగు 
గుణములకు తద్భిన్నములగు రూపాదులతో సంబంధము లేదుగాన వాటిలో ఆవిర్భావతిరో 

భావాదులు చెందునవేవియు ఉండవు. అట్టి పరిస్థితులలో “రూప” మొదలగు శబ్దములకు గూడ 

లింగమును చేర్చి “రూపమ్' “రసః శబ్దః ఇత్యాది [ప్రయోగములు ఎట్టు చేయబడుచున్న వి 

అని ఆశంకించి సమాధానము చెప్పుచున్నాడు. 

శో రూపస్య చాత్మమా(త్రాణాం శుక్షాదీనాం (పతిక్షణమ్ । 

కాచిత్ (ప్రలీయతే కాచిత్కథజ్బిదభివర్దతే ॥ 15 

రూపస్య = రూపము యొక్క, శుక్టాదీనాం = శుక్లము (తెలుపు) మొదలగు,  ఆత్మమాతా 

అవస్థ, [పలీయతే = తిరోఖావమును చెందును, కాచిత్ = ఒకానొక అవస్థ, కథజ్బోల్ = 

ఏదియో విధముగ, అభివర్ధతే = వృద్ధి పొందును. 

తాత్స్రర్భొ ము-- రూపమునకు సంబంధించిన శుక్షాద్యవస్థలలో పతి క్షణము 

నందును, ఒక అవస్థ తిరోహితమగుచుండును, మరియొకటి ఎటులనో వృద్ధిచెందుచుండును. 

వివరణము శద్దాది గుణములకు గూడ సత్ర్త్వాది గుణములతో సంబంధ ముండు 
నని చెప్పబడినది. కావున ఆ గుణములలో గూడ ఎల్లప్పుడును పరిణామము కలుగుచుండును. 

ఉదాహరణమునకు రూపమునకు సంబంధించిన వక్టాద్యవస్థలలో కొన్ని |క్రొత్తగ ఆవిర్భవించు 
చుండును. కొన్ని మరుగుపడుచుండును, కొన్ని ఒక విధమగు వృద్ధి చెందుచుండును. ఇట్టి 

సముద్రేశము 569 పదకాండము 
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పరిణామములు ఎల్లప్పుడును జరుగుచున్నను ఆతిసూక్ష్మ్యము లగుటచే స్థూల దృష్టికి కనబడవు, 

ఉదాహరణమునకు ఈ రోజున ఒక వర్ణముతోనున్న ఫలాదులలో మరునాడు మరియొక 

వర్ణము కలుగుచున్నది. ఈ మార్పు ఒక్కా క్ష ములో వచ్చునది కాదు. క్షణ తణమునను 

కమముగ వచ్చినది. దీనినిబట్టి గుణములందు కూడ (పతి క్షణ పరిణామమున్నదని ఊహింప 

బడుచున్నది. 1151 

న! 

అవతారిక ఈ విషయమున భాష్యకార సమ్మతిని గూడ చూపుచున్నాడు. 

శ్లో॥ క్వథితోదకవనవై్సై షామనవస్టిత వృ త్తితా ! 

అజ్యస్రం సర్వభావానాం భాష్య ఏవోపవర్థితా ॥ 16 

ఏషాం = ఈ, సర్యభావానాం = సర్వ పదార్థములకును, అజ|[సం = ఎల్లప్పుడును, క్యథితోద 

కవత్ = మరుగుచున్న నీటివలె, అనవస్థితవృ త్రితా = నిలుక డలేకుండుట, భాషే 1 ఏవ = 

భాష్యమునందే, ఉపవర్థితా = వర్ణింపబడినది 

తాత్పర్యము--- పదార్ధము లన్నియు, మరుగుచున్న సీటివలె, క్ష్షణకాలమైనను 

స్థిరముగ నుండ జాలవని భాష్యమునందే వర్ణింపబడినది. ॥ 

వివరణము. ఈ విధముగ అన్ని పదార్థములందును అవిర్భావతిరోభావములు 

వ్యాపకములుగ నున్నవి గాన త్రీ పుంసలింగ సంబంధముండునని తాత్పర్యము. 116॥ 

అవతారిరో__ పదార్థములన్నియు ఎల్లప్పుడును నిలకడ లేకుండ ఉండునని 

చెప్పినచో వాటికి స్థితి యనునది లేదుగాన, స్థితి నపుంసకలింగమని ఎట్టు చెప్పబడినది అని 

ఆశంకించి చెప్పుచున్నాడు. 

న్లో ॥ (పవృ శే రేకరూపత్యం సామ్యం వా స్టితిరుచ్యతే । 

ఆవిర్భావతిరోభావ (ప్రవృత్స్యా వావతిష్టతే ॥ 17 

(పవృ త్తే = [పవృ త్తియొక్క-, ఏకరూపత్వం = ఏకరూపత్వముగాని, సామ్యం వా జా 

సామ్యము గాని, స్థితిరితి = స్థితియని, ఉచ్యతే = చెప్పబడుచున్నది, వా = లేక, ఆవిర్భావ 

తిరోభావ (పవృత్త్యా = ఆవిర్భా వతిరోభావముల నిరంతర పవృ త్తిచేత, ఆవతిష్టలే = స్థితి 

ఏర్పడుచున్నది. 

తాత్పర్యము (పవృ త్తి యొక్క ఏకరూపత్వముగాని, సామ్యముగాని స్థితియని 

చెప్పబడుచున్నది. లేదా ఆవిర్భావతిరోభావముల (పవృత్తిచే స్థితి ఏర్పడుచున్నది. 

వివరణము స్థితి విషయమున మూడు పద్ధతులు చెప్పబడుచున్నవి. పదార్థము 

లకు ఉపచయము, అపచయము అనెడు రెండు అవస్థ లున్నవి. క్షణ క్నణమునందును ఉప 

చయమే కలిగినను లేదా అపచయమే కలిగినను, ఆ ఉపచయ [ప్రవాహమంతయు గాని 
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ఆపచయ [పవాహమంతయుగాని ఒక్కా టే యని భావించుటచే అది స్థితియని చెప్పబడు 
చున్నది. ఇది మొదటి స్థితి పద్ధతి. (పతి క్షణమునందును వేరు వేరగు ఉపచయాపచయముల 
(పవాహము ఎర్చడినను, అనగా ఒక క్షణమున వృద్ధిరూప పరిణామము, మరుక్షణమున 
అపాయరూప పరిణామము, ఈ విధముగ భిన్న [పవాహము లున్నను ఆ రెండు విధములగు 
పరిణామములందును |పవృ._త్తి యనునది మా|తము తుల్యముగ నుండుటచే ఆ సామ్యమునకే 
స్థితియని పేరు. ఇది రెండవ స్థితి ప్రకారము. ఆవిర్భావతిరోభావములు నిరంతరము జరుగు 
చున్నపుడు ఒక కల మరుగుపడిన వెనువెంటనే మరియొక కల ఆవిర్భవించుటచే తిరోధానము 
(పకీతి విషయము కాక స్థితియే గోచరించుచుండును. ఇది మూడవ (ప్రకారము. ఈ విధముగ 
గుణములు సర్వదా పరిణామమును చెందుచున్నను అధ్యవసాయముచే స్థితి కల్పింపబడు 
చున్నది 
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అవతారిక. స్థితి అధ్యవసాయముచే ఏర్పడినది కాదు; వానవమెనదేయని 
మతాంతరమును చెప్పుచున్నాడు. 

శో॥ గుణా ఇత్యేవ బుద్దేర్వా నిమితత్యం స్టితిర్యతా । 

స్టీ తేశ్చ సర్వలిజ్లానాం సర్వనా మత్వముచ్య'తే 1 18 

వా = లేక, గుణాః ఇత్యేవ = గుణములు అని, బుద్ధిః = బుద్ధికి, నిమి త్తత్యం = నిమిత 
మగుట, స్థితిః = స్థితియని, మతా = చెప్పబడినది, స్థితే = స్థితి (నపుంసక లింగము), 
సర్వ లిజానాంచాఅన్ని లింగములకును, సర్వనామత్యం=ా సర్యనామము వంటిదని, ఉచ్యతే 
చెప్పబడుచున్నది. 

తాత్మృర్యంము___ “సణములు అనెడు బుద్ధికి నిమి*త్తముగా నుండుట సితియని 
od తి అ అల్లో 

థి చెప్పబడుచున్నది. స్థితి, అనగా నపుంసక లింగము, సర్వ లింగములకును సర్వనామము 
వంటిదని చెప్పబడుచున్నది. 

ఎ కేవొంళములు._ స్త్వ రజ సమోగుణములు [ప్రపంచాకారమున పరిణతము 
లైనను వాటి స్వభావములు మ్మాతము వేరు వేరుగ కనబడుచునే యుండును. కావుననే పదార 
ములలోని పతి ఆంశమునందును సత్తాది గుణములకు చెండిన [పకాశము, పవృత్తి, నియ 
మము అను ధర్మములు ఆనువర్రించుచునే యుండును. ఈ విధముగ గుణధర్మము లన్నియు 
అన్ని అవస్థలయందును అనువ_ర్రించుచుండుటచే “ఇవి గుణములు అను సామాన్య పతీతి 
కలుగుచుండును. ఇట్టి _పతీతికి నిమి త్తమైనది స్థితి. విశేషము లన్నియు సామాన్యమునందు 
అంతర్గ తము లగును. అందుచే సామాన్యరూపమగు స్థితియందు ఆవిర్భావతిరోభావములు 
గూడ అంతర్గతము లగును. కావున స్థితిరూపమగు నపుంసకలింగము త్రీత్యాది లింగ భేదము 
నకు సర్వనామము వంటిది. “తత్” “ఏతద్' మొదలగు సర్వనామము వస్తు మా;తమును 
పరామర్శించును గాన అన్ని వస్తువుల విషయమునను అవ్యాహతముగ పయోగింపబడు 
చుండును, అరే నపుంసకలింగము గూడ, విశేష వివక్ష లేనపుడు, అన్ని లింగములను గూడ 

1 wm న. 
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పరామర్శించును. కావుననే గుణమును గూర్చి సందేహము కలిగినపుడు “కిం జాతమ్ (ఏది 

పుట్టినది) ఇత్యాది విధమున (ఆ పుట్టినది స్రీతృ్వయు క్రమైనను పుం స్యయు క్త మైనను) నపుం 
ఉు 

సక లింగము [పయోగింపబడును. అందుచే నామవాచకములకు సర్వనామమెట్టో, లింగము 

లకు నపుంసక లింగ మట్టిది. 1181 

అవతారిక... ఈ విధముగ గుణావస్థ లింగమని నిర్ణయము చేయబడినది. అట్టి 

లింగము అన్నింటి విషయమునను ఉండవచ్చును గాన ఇచట ఈ లింగమే యని వ్యవస్థ 

చేయుట ఎట్టు అని ఆశంకించుకొని భాష్యకారుడు వివక్ష ననుసరించి వ్యవస్థ చేసికొనవలెను 

ఆని సమాధానము చెప్పినాడు. ఆ విషయమును విశదీకరించుచున్నాడు. 

శో॥ స్టితేమ సర్వలిబ్లేషు వివక్షై నియమాశ్రయః | 

కస్య చిచ్భబ్ల సంస్కా-రే వ్యాపారః క్వచిదిష్యతే :ః 19 

సర్వలింగేష = సమ సములగు లింగ ములును, స్థ్ేష = ఉన్నను, వివక్షా నియమా[శయః 

= వివక్షా రూపమగు నియమమును ఆశయించినదై , క్వచిత్ = ఒకానొక స్థలమునందు, 
శబ సంస్కా-రే = శబ్ద సంస్కా-రము విషయమున, కస్యచిత్ = ఒకానొక లింగము యొక్క-, 

ది 
¢ 

వ్యాపారః ల (పవృత్తి జూ ఇష్యతే = అంగీకరింప బడుచున్నది. 

తాత్సర్శ్భంయు-- అన్ని లింగములు ఉన్నను, శబ్ద సంస్కారమును చేయవలసి 

యున్నపుడు, ఒక్కచోట, వివక్షను అనుసరించి, ఒక్కా లింగమే [పవర్షించునని అంగీక 

రింప బడును. 

బీశేషౌంక ములు పదార్థము లన్నియు సత్త రజ స్తమో వికారములగుటచే 

వాటి యన్నింటి యందును ఆవిర్భావతిరోభావాది రూపములగు మూడు లింగములును 

(ప్రవదర్తించుటకు అవకాశమున్నది. ఐనను, వివక్షను బట్టి ఒక శబ్దమునకు సంస్కారము 

చేయవలసి వచ్చినపుడు ఒక లింగము మ్మాతమే (పవ ర్రించునని అంగీకరింపవలసి యున్నది. 

అనగా అర్థ మునకు అన్ని లింగములును ఉపాధులుగ నుండుటకు వీలున్నను శ క్రి ననుసరించి, 

ఒక శబము ఏదియో ఒక నియతమగు లింగము ఉపాధిగ గల అర్థమునే బోధించును. దానిని 

నిర్ణయించుటకు [ప్రయోగమే ఆధారము. 

అవతారిక ఈ విషయమును దృష్టాంతముతో విశదీకరించుచున్నాడు. 

శ్లో సన్నిధానే నిమిత్తానాం కిజ్బిదేవ (ప్రవర్తకమ్ | 

యథా తక్షొది శద్దానాం లిజ్లేసు నియమ స్తథా ॥ 20 

నిమిత్రానాం = అనేక నిమి త్రముల, సన్నిధానే = సన్నిధానమున్నను, యథా = ఏ విధముగా, 
తక్షాది శబ్లానాం = 'తజా' మొదలగు శబ్దములకు, కిజ్షోదేవ = ఏదియో ఒకానొక నిమి త్రమే, 

(పవ ర్రకం = [పవర్తకమో, తథా = అప్టే, లిజ్లేమ = లింగముల విషయమున, నియమః = 
నియమము. 
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తాత్పర్యము... ఎన్నియో నిమిత్తము లున్నను, తతాది శబ్దములు ఏదియో ఒక 

నిమి త్రమును బట్టియే (ప్రవర్తించి నట్టు లింగములు గూడ ఒక నిమిత్తమును బట్టి నియతము 
లుగ నుండును. 

23 
అవతారిక... ఈ విషయమునే దృష్టాంతముతో సనుర్థించుచున్నాడు. 

శో స్వరభేదా ద్యథా శబ్లాః సాధవో విషయా _న్లరె | 

లిజ భేదా తథా సిద్దాత్ సాధుత్య మనుగమ్యతే 11 22 వివరణము. వ డంగి తక్షణము (కజ్ఞ చెకు్కుట) చేదనము (కోయుట మొద 
లగు ఎన్నియో పనులు చేయును. అయినను తక్షణమను ఒక నిమి తమును బటి అతని — ట 
విషయమున తతా అను శబ్దము [(పయోగింపబడుచున్నది. కుమ్మరి కుండలు, మూకుళ్ళు 
మొదలగు అనేక వస్తువులను తయారుచేసినను అతనికి “కుంభకారః' అనియే పేరు. అటే 

య ఒక అర్ధము నందు మూడు ల్రింగములును ఉపాధులుగ నున్నను వాటిలో ఏదియో ఒక్క. 
ఉపాధినే ఆధారముగ చేసికొని శబ్దము ఒకానొక నియత లింగమున (పయు క్రమగుచుండును. 

n2On 

శబాః = శబములు, స్వర భేదాత్ = స్వర భేదమువలన, యథా = ఏ విధముగ, విషయా న్తరే 

య ష్ 9 nn అద అ 

= విషయ విశేషమునందు, సాధవః = సాధువులో, తథా = అట్టే, సిద్ధాత్ = శిష్ట ప్రయోగ 

సిద్గమగు, లిజభేదాత్ = లింగ భేదమువలన, సాధుత్వం = సాధుత్వము, అనుగమ్యతే = 
(త) ౧ 

వ్యవహారమున అనుసరింపబడుచున్నది. 

+ తాత్పర్య ము__ శబ్దములు స్వర భేదమును బట్టి ఏ విధముగ ఆయా యర్థము 

లందు సాధువులో, అలై శిష్ట పయోగ సిద్ధమగు లింగభేదమును బట్టి సాధుత్యము అనుసరింప 

బడుచున్నది. 

విశేషాంళము.___ సూక్ష్మరూపము లగు ఉదాతాది స్వరములు భేదించిన శబ్దములు 

వేరు వేరు అరములందు మా।తమే సాధువులని చెప్పబడుచున్నవి. ఉదాహరణమునకు-- 

Vy ఆ é MA) ను 

“అక్షి” శబ్దము ఆద్యుదా త్రమైనచో పాచికకం టె భిన్నమగు ఇరుసు మొదలగు అర్థము 

బోధించును. అంతోదా'త్తమైనచో “పాచిక అను నర్ధమును బోధించును. అనగా “ఇరుసు 

అను నర్ల్గమున ఆద్యుదా త్తమగు అక్ష శబ్దమే సాధువు. పాచిక అను నర్భమున అంతోదా త్ర 
థి జ అల 

మగు అక్ష శబ్దమే సాధువు. అర్ర ఒక లింగము గల శబ్దము ఒక అర్థవిశేషమును బోధించు 

నపుడే సాధువు ; అర్థాంతరమున అసాధువు. ఉదా-- “అర్థ' శబ్దము “సగము భాగము అను 

నర్ధ్థమునందు నపుంసకలింగము ; ఒక అంశము అను నర్థమున పుంలింగ ము. సార 

శోబము “న్యాయవిరుద్దము కానిది అను నరమున నపుంసకలింగము. నైతత్ సారమ్ 
ఏ @ @ 9 

ఇత్యాదు లుదాహరణము. “చందన సారః' ఇత్యాదులలో ఉత్క-ర్షార్రమున పుంలింగము. ॥22॥ 

అవతారిక ఈ శబ్దము ఈ లింగమును ద్యోతింపచేయును అను విషయమును 
లోకపసిద్ధిని పట్టి నిర్ణయింపవలెనని “తస్యోకా లోకతోనామి” అని భాష్యమున చెప్ప 
బడినది. ఇచట లోకమనగా ఇష్టము వచ్చిన వారిని (గహింపరాదని చెప్పుచున్నాడు. 

శో భావత_త్వదృ శః శిష్టాః శద్దారైష వ్యవస్థితమ్ | 

యద్యద్దర్మఒజ్లతా మేతి లిజ్ఞం తత్ (పచక్షతే 1 21 

భావత త్యద్భశః = వస్తువుల త _త్యమును చూడ గల్లిన, శిష్టాః = ఢిషులు, శద్దారేషు = 
రు థి శ బ్ఞారములయందు, వ్యవస్థితం న వ్యవస్థితమెయున్న, యద్యత్ = ఏయే లింగము, ధర్మే 

= ధర్మమునందు, అంగతాం = ఆంగత్వమును, ఏతి = పొందుచున్నదో, తతత్ =ఆయా 
లింగం = లింగమును, [ప్రచక్షతే = చెప్పుచున్నారు. 

తాత్సర్య ము... పదార్థ తత్వమును చూడక లిగిన శిష్టులు శబ్దముల అర్థములకు 
సంబంధించిన ఏయే లింగము ధర్మమునకు అంగముగ నుండునో దానినే ఒక శబముచే 

ద్యోత్యమగు లింగమునుగా చెప్పుచున్నారు. గ అవతారిక. శిష్ట పసిద్ధమగు స్వరసంస్కార నియమమునే శాస్త్రము కూడ 
టు 

బోధించుచున్నట్లు శిషవ్యవహార సిద్ధమగు లింగనియమమును గూడ శాస్త్రము బోధించ 
లా ల థి 

వచ్చును కదా. “లింగమశిష్యం లోకా శ్రయత్వాల్లిజ్ఞస్య' అని లింగశాసనము ఏల నిషేధింప 

బడినది అని ఆళంకించి చెప్పుచున్నాడు. 

వివరణము. పదార్థముల యథార్థ స్వరూపమును కొందరు శిపులు మా|తమే 
చూడకలుగుచున్నారు. వారు అర్థ ములకు సంబంధించిన ఏ లింగము ధర్మమునకు సాధనముగ 
నుండునని భావించుచున్నారో దానినే ఒక శబ్రమునకు లింగ మునుగా అంగీకరించుచున్నారు. 
పదార్థ ములన్ని యు అన్ని లింగములతోడను సంబంధించి యుండవచ్చును. కాని ఈ శబ్దము 
ఈ ఆర్థమునందు ఈ లింగమును మాత్రమే ద్యోతింపచేయును. కావున దానిని ఆ లింగము 
నందు _పయోగించిననే ధర్మమునకు, అనగా అభ్యుదయమునకు, సాధనమగును అని శిషులు 
చెప్పుచున్నారు గాన ఆ శబ్దమును ఆ లింగమునందే [పయోగింపవలెను. శిష్టలోక పసిద్దిని 
బట్టియే లింగ నిర్ణయము జరుగును గాన లింగమును శాస్త్రములో విధింప బనిలేదని కూడ 
(' 'లిజ్ఞమశిష్యం లోకా శయత్యా ల్లిజస్య'") భాష్యకారుడు చెప్పియున్నాడు. 

శ్లో॥ (వ్రయోగో విప్రయోగశ్చ లోకే య్యతోపలభ్యతే 1 

శాస్త్రమారభ్యతే త(త్ర న ప్రయోగావిపర్యయే ॥ 283 

యత = దేని విషయమున, |పయోగః = సాధు |పయోగము, విప్రయోగశ్చ = విపరీత 

(ప్రయోగము గూడ, లోకే = లోకమునందు, ఉపలభ్యతే = కనబడుచున్నదో, తత = దాని 

విషయమున శాస్తం = శాస్త్రము, ఆరభ్యతే = ఆరంభింపబడుచున్న ది, (పయోగావిపర్యయే 

= విపరీత |పయోగము లేనపుడు, న = శాస్త్రము పారంభింపబడుట లేదు. 
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తాత్సర్యంయు. దేని విషయమున, లోకములో, సాధు [పయోగములును, అసాధు (పయోగములును గూడ ఉన్నవో దాని విషయమున శాస్త్రము చెప్పబడుచున్నది. విపరీత 
[ప్రయోగములు లేనిదాని విషయమున శాస్త్రారంభము అనావశ్యకము. 

ఎ నరోణము.__ “అక్షీణి మేదర్శనీయాని” “పాదాః మే సుకుమారతరాఃి ఇత్యాది 
వాక్యములలో బహుత్వము లేకపోయినను, విపరీతముగ బహువచనమును [పయోగించుట 
లోకములో కలదు. అందుచే తన్నివారణార్థమై ““బహుషు బహువచనమ్”” ఇత్యాది కాస్తా 
రంభము చేయుట ఆవశ్యకము. లోకములో విపరీత [ప్రయోగము లేనివాటి విషయమున 
శాస్త్రము చెప్పుట ఎందులకు ? కావుననే ఉపసర్గలను ధాతువునకు పూర్వము [పయోగింవ 
వలెను అని విధించు “తే |పాగ్గాతోః'” అను సూత్రము (1-4-79), సమాసములో ఉపసర్జన 
సంబ్ఞిక ము పూర్వపదముగ [పయోగింపబడును అని బోధించు “ఉపసర్ణనం పూర్వమ్” 
అను సూత్రమును, అనిష్ట |పయోగము లేవియ లేవుగాన అనావశ్యకములని వా ర్తిక కారునిచే 
(పత్యాఖ్యాతములై నవి. ఇగ్రు లింగము విషయమునందును (పత్యాఖ్యానము చేయబడినది .॥9కి॥ 

అవతారిక. శబ్దములు నియతమగు వస్తుధర్మమును బోధించును. శిష్ట (పయో 
గాను సారముగా, తమ శ క్రినిబట్టి శబ్దములు నియతలింగము లగుచుండును అని చెప్పుటచే 
[పధానముగ లింగము వస్తు ధర్మమనియు, తద్ద్వారా తద్చోధక శబ ధర్మమనియు చెప్పిన 
లైనది. కావుననే “ఎకార్థే శద్దాన్యత్వాత్ దృష్టం లింగాన్యత్వమ్ ; అవయవాన్యత్వాచ్చ?”” 
అని వార్తికము (4-1-99) చెప్పుచున్నది. అనగా అర్థము ఒక్కటే యైనను, దానికి మూడు 
లింగములతోడను సంబంధమున్నను, శబ్దభేదమును బట్టి లింగభేదము కానవచ్చుచున్నది. 
ఉదాహరణమునకు ఏకార్థక బోధకములగు “పుమ్యఃి “నక్షతం” తారా అను పదములలో 
శబ్ద భేదమును బట్టి, లింగ భేదము కనబడుచున్నది. శబ్ద భేదమే కాదు, శచద్చావయవములు 
వేరై నను, కుటీ = కుటీరః, శమీ _ శమీరః, శుణ్ణా _ శుణ్రారః, ఇత్యాదులలో లింగభబేదము 
కనబడుచున్నది = అని ఈ వార్రికమున కర్థము. ఇది యంతయు సత్త్యాది గుణముల అవస్థయే 
లింగము అను పక్షమున ఎట్టు ఉపపన్న మగును అని ఆశంకించుకొని చెప్పుచున్నాడు, 

శో ఉపాధి భేదాదర్ధేష గుణధర్మస్య కస్యచిత్ | 

నిమిత్తభావః సాధుత్వే వివక్ష చ వ్యవస్థితా ॥ 24 
అర్థేమ = వస్తువులయందు అవచ్చేదకముగ నున్న, కస్యచిత్ = ఒకానొక, గుణధర్మస్య = 
సత్తాది గుణ వికారములగు శబ్దాది గుణముల ధర్మమగు లింగమునకు, సాధుత్వే = శబ్ద సాధుత్వవిషయమున, ఉపాధి భేదాత్ = ఉపాధి భేదమునుబట్టి, నిమిత్త భావః = నిమి _త్తత్వ్యము 
ఉండును, వివక్షా = (పతి శబ్బముయొక్క లింగమునకు సంబందించిన వివక్ష కూడ, వ్యవ 
స్థితా = సియతముగ నుండును. 

తాత్పర్యము వస్తువులతో సంబంధించిన గుణధర్మ రూపములగు మూడు లింగములలో ఒక లింగము మ్యాతమే ఉపాధిభేదమును బట్టి శబ్ద సాధుత్యమున నిమి తముగ 
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25] 
నుండును, ఈ విధముగ వివక్షానుసారముగ శబ్బములయందు లింగ వ్యవస్థ యేర్పడు 

చున్నది. 

వివరణము--- లింగము సత్తాది గుణ్యతయ పరిణామ రూపములగు శబ్దాదుల 

ధర్మము. సత్త్వాదిగుణములు అతిసూ క్షృము లగుటచే వ్యవహార యోగ్యములు కావు. వాటి 

పరిణామ రూపములగు రూపాదుల ఆవిర్భావతిరోభావాద్యవస్థలే లింగములని భాష్యమున 

చెప్పబడినది. వస్తువులలోనున్న ఈ లింగములలో ఏదియో యొక లింగమును ఆ|శయించి 

శబ్దాన్వాఖ్యానము చేయబడుచుండును. వస్తువులతో సంబంధించిన మహాత్త్యాద్యుపాధి భేద 
మును బటి, (చూ. కా. 25) మూడు లింగములలో ఒకదానిని మా[తమే గహించుట జరుగు 

" సప స లే యనను అవియే చున్నది. ఈ విధముగ లింగములు సహజముగ సత్త్యాది గుణధర్మముల యె 

వస్తుగతములుగను, శోబ్బగతములుగను భాసించుటలో విరోధమేదియును లేదని తాత్పర్యము. 
విశ్వ! 

అవతారిక ఈ విషయమున నిదర్శనమును చూపుచున్నాడు. 

ట్లో హిమారణ్యే మహత్త్వేన యుకే స్రీత్వమవస్థితమ్ । 
౧ 

(హస్యోపాధివిశిష్టాయా కుట్యాః (పసవయోగ్యతా Il బిఫ్ 

మహ తేన జ మహత్త్యముతో, యు_క్తే= కూడిన, హిమారణ్యే = “హిమ “అరణ్య'ముల 
యందు, ప్రీతం = సంస్తానము, అవస్థితమ్ = ఉన్నది, [హస్యోపాధి విశిషాయాః = 

హస్యరూపోపాధి విశిష్టమగు, కుట్యాః='కుటీ' అను దానికి, (పసవయోగితా=పసవముతో 

(పుం_స్ప్యముతో) సంబంధము. 

తాత్పర్యము హిను - అరణ్యములు మహ త్యమనెడు ఉపాధితో కూడినపుడు 
సంస్త్యానమును (స్ర్రీత్యమును) పొందుచున్నవి. కుటి, (హస్వత్వ్య రూపోపాధితో కూడినపుడు 

పసవముతో (పుం స్త్యముతో) సంబంధించుచున్నది. 
— 

వివరణము “హిమి శబ్బము నపుంసక లింగమున నున్నది. కాని “మహత్ 

హిమం” అను నర్థమున, మహ త్త్వము ఉపాధిగ నున్నపుడు హిమము సంస్థ్యానరూపమగు 

శ్రీత్య్వమును పొందుచున్నది. ఆ సంస్త్యానమును బోధించుటచే హిమ శబ్దము స్రీ లింగము 
నందు [పప్రయుక్తమై “హిమానీ” అగుచున్నది అప “అరణ్య శబ్దము మహత్త్యోపాధి సంసర్గ 

ముచే సంస్తానమును పొందుటచే “అరణ్యానీ' అను న్త్రీలింగ శబ్దముగ |ప్రయోగింపబడు 

చున్నది. “మహదరణ్యం అరణ్యానీ'' 'హిమారణ్య యోర్మహ త్తే” అని వార్తికము. అద్ర 

కుటీ శబ్దము (హస్వత్యోపాధి సంసర్గముచే పసవరూప ధర్మమును పొంది 'కుటీరః' అని, 

పసవరూప పుంలింగమున |పయు క్తమగుచున్నది. “హస్వాకుటీ కుటీరః' అని యర్థము" 

ఈ విధముగ కొన్ని వస్తువులు మహత్త్వాద్యుపాధి భేదముచే సంస్యానాదులతో సంబంధించు 

చుండును. తద్ద్యోతక ముగ శబ్దము త్రీ లింగాదులందు [పయుక్తమగును అని భావము. ॥26॥ 
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[2 
— ఉపాధి భేదమా[తముచే అదే శబ్దము లింగాంతరముతో ఎట్లు 

సంబంధించును అని ఆశంకించి చెప్పుచున్నాడు. 
“ 

శో శద్ధాన్సరాణాం భిన్నేఒర్ధ ఉపాయా; (ప్రతిపత్తయే | 
ఎకతామివ నిశ్చిత్య లఘ్వర్థ ముపదర్శితాః / 26 

ఏకతాం = హీమాది శబ్లములలో నున్న ఒక సామాన్య ధర్మమును, నిశ్చిత్యేవ = నిశ్చ 
యించుటి వల్లనే, భిన్నే అర్థ = భిన్నార్థ విషయకములగు, శద్దానరాణాం = శభానరముల ఎంటీ దిశ 1 [ప్రతిపత్తయే = జ్ఞానము కొరకు, లఘ్వర్థం = లాఘవము కొరకై, ఉపాయాః = ఉపాయ 
ములు, (పదర్శితాః = చూపబడినవి. . 

తాత్పర్యము. హిమాది శబ్బములలోనున్న సామాన్య ధర్మమును (గహించి, 
భిన్నార్థ బోధకములగు ఇతర శబ్దముల జ్ఞానము కొరకై, లాఘవము కొరకు, ఉపాయములు 
చూపబడుచున్న వి 

వివరణము. వా సవమున హామి శబము ఉపాధి భేద స 
లింగముతో సంబంధించుట యనునది లేదు. అనగా ర మ యక జ ని మారుట ఆను / ? ళ్ క J 

ఆనునది లేదు. “హిమ శబ్దము వేరు “హిమానీ శబ్దము వేరు. కాని “హిమ 
“హిమానీ” శబ్బములలో నున్న ఏదియో ఒక (మంచు అనెడు అరమును బోధించుట మొదలగు) 
సాధారణ ధర్మమును పురస్క-రించుకొని లాఘవము నిమిత్తమై “హామి శబమే మహత్త్వార్హ 
మున “హిమానీ” యగును ఇత్యాది విధమున అన్వాఖ్యానము చేయబడుచున్న ది. ““యావదయం 
సామాన్యేన శక్నోత్యుపదేష్టుం తతావదయముపదిశతి”' అని భాష్యకారులు చెప్పినట్లు 
ఒక్కొక్క శబ్దములో నున్న ఓక్కొక్క విశేషమును పురస్కరించుకొని శబముల నన్నిం 
టిని వ్యాక రింప [పయత్నించినచో గౌరవము గాన, లాఘవము నిమి y 
క్ష్ 

త్తమై, శబ్ద శాస్త్రమున 
మాన్య ధర్మమును పురస్కరించుకొని అన్వాఖ్యానము చేయబడుచుండును. కావున (పతి 

నియతలింగము గల “హిమమ్' అను శబ్దము వేరు, అపై (పతి నియత న్రీలింగము గల 
“హిమానీ శబము వేరు. అందుచే పూరో స వ 

బి , అం పూర్వ కమగు ఆ శంకకు తావు లేదు అని ఖావము. 

ఈ విధముగ గుణావస్థా రూపమగు లింగ్యతయము అన్ని వస్తువులయందును 
ఉండవచ్చుననియు, కాని ఒక వస్తువును బోధించుట కె పయోకమగు ఒక శబమునకు ఆ ఆం ది రా వస్తువునకు స స స్తువునకు సంబంధించిన ఒక అవస్థను (లింగమును) మా(త్రమే వ్య క్రీకరించెడు శ కి 
యందుటచే ఆ శబ్దము ఆ ఒక్క. లింగమునందు మాత్రమే (పయుక్రమగు చుండుననియు 
ఆద అర్ల ప ర 

అర్థమును బోధించుటకై [ప్రయుక్తమగు మరియొక శబ్దము ఆ అర్థముతో సంబంధించిన మరియొక లింగమును వ్య క్రీకరింప సమర్థమగుటచే ఆ శబ్దము ఆ లింగముతో సంబంధించు 
ననియ చెప్పబడినది. ఈ లింగము శిష్ట వ్యవహారసిద్ధమగుటచే మరల దానిని అనుశాసింప 
బనిలేదని కూడ చెప్పబడినది. 

126i 
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ఆవతారిక ఇపుడు సంస్తాన = [ప్రసవాదుల విషయమున మతాంతరమును 

చెప్పుచున్నాడు. 

ల్లో॥ ఉత్స త్తి (ప్రసవోఒన్యేషాం నాళః సంస్యాన మిత్యపి । 

ఆత్మరూపం తు భావొనాం స్టితిరిత్యపది శ్యతే i 27 

రు 

= |పసవమనియు, నాశః = వాటి నాశము, సంస్తానం ఇత్యపి = సంస్త్యానమనియు, 

భావానాం = పదార్థముల, ఆత్మరూపం = స్వాభావిక మగు రూపము, స్థితి 

యనియు, అపదిశ్యతే == చెప్పబడుచున్నది. 

తాత్సర్య్ణము- కొందరి మతము |పకారము [ప్రసవమనగా (క్రొత్త అవయవములు 

పుటుట. సంసానమనగా వాటి నాశనము. స్థితి అనగా పదార్థముల సహజ స్వభావము. 
(oe) అటే 

వివరణము పూర్వము సాంఖ్య దర్శనానుసారముగ సంస్తానాదుల స్వరూ 

పము నిరూపింపబడినది. వై శేషిక మతము (ప్రకారము వాటి స్వరూపమును చెప్పుచున్నాడు. 

సాంఖ్యమతము |పకారము అవయవములు పూర్వము తిరోభూతములై యుండి ఆవిర్భూతము 

లగుట (కనబడుట) [పసవము. అనగా ఆవిర్భావము, వై శేషికుల యభి|పాయము (పకారము 

పూర్వము లేని అవయవములు [కొత్తగ పుట్టుట (ఉత్పత్తి) [పసవము. ఉన్న అవయవములు 

కనబడకుండుట (తిరో భావము) సంస్తానమని సాంఖ్యమతము. ఉన్న అవయవములు 

పూర్తిగ నశించుట సంస్తానమని వై శేషికమతము. నిత్యములై నను, అనిత్యములై నను 

పదార్థములకొక సహజ స్వరూపముండును. అదియే స్థితియని వై శేషిక మతము. ఈ (పసవ- 

సంస్త్యాన - స్థితులను ద్యోతింపజేయట శై పుంస్రినపుంసక ములు చేరుచుండునని ఏీరి 

యభ్మిపాయము. ఈ రెండు మతములందును సత్కార్యవాదా సత్యార్యవాదకృత భేద ము 

తప్ప మిగిలిన అంశములలో భేదము లేదు. n2Tu 

అవతారిక. ఇపుడు లింగమునకు సంబంధించిన మత భేదములలో ఐదవదగు 

“శబ్లోపజనితోఒర్లాత్మా' అను మతమును మరియొక విధముగ వివరించుచున్నాడు. 
(ఇ ఖు 

శో! దృషం నిమి తం 'కేషాజ్భిజ్ఞాత్యాదివదవస్థితమ్ । 
య శకి మ 

ష స తం తు వరికలితమ్ ॥ 28 
దృష్టవచ్చబ్ది సంస్కా-రమా(కం న 

కేషాంచిత్ = కొన్ని చేతన పదార్థములకు సంబంధించిన, దృష్టంచెకంటికి కనబడునదియు, 

జాత్యాదివత్ = జాశ్యాదులవలె, అవస్థి తంచాఉన్నదియునగు, నిమి త్తండ స్తనకేశాది నిమి త్రము, 

దృష్షవత్ = చూడబడినదివలె, శబ్ద సంస్కార మాతం = శబ్ద సంస్కారమునకు మా(తము 

న్ 
ఇ 

ఉపయోగించునదిగ, (అచెతనములందు గూడ), పరికల్పితమ్ = కల్పింపబడి నది. 

తాత్సర్యము. కొన్ని చేతన పదార్థములతో (ప్రతి నియతమగు న్రీత్వాది జాతి 

[37] 
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వలె నున్న, |పత్యక్ష దృశ్యమానమగు 'స్తనకేశాది నిమి త్రము, ఆది కానరాని కారకాదులోదు శో॥ ఇదంవేయ మయంవేతి శబ్దసంస్కా-ర మా(త్రకమ్ | 

గూడ, దృశ్యమానమువలె, కేవలము శబ్ద సంస్కారము కొరకై కల్పింపబడు చున్నది. నిమి_త్తదర్శనాదర్హే కై శ్చిత్ సర్వత్ర వర్మ్యతే ॥ 80 

నిమి తవు వివర ణము-- కొన్ని చేతన పదార్థములలో స్రీత్వాది జాతివలె (స్రీత్వాది జ్ఞాన ఇదం వా=ా ఇది (నపుం), ఇయం = ఇది (స్రేలిం , అయం = ఇది (పుంలిం), ఇతి = ఈ 

ం గు) స్తనకేశాద్యవయవ సముదాయము గూడ (పతి నియతముగ కనబడుచున్నది. విధముగ, అర్థే = వస్తుమ్మ్శాత విషయమున, _ నిమి త్రదర్శనాత్ = _ప్రయోగించుట అనెడు 

ఎట్టి భంములలా _స్రనాదులు స్రిత్వాదులను వ్యంజింప చేయుచున్నవి. తారకాద్యచేతన పదా . నిమిత్తము యొక్క దర్శనము వలన, _ కైశ్చిత్ = కొందరిచే, సర్వత = అన్ని శబ్దము 

న అ దు కానరాకున్నను “నారీ” ఇత్యాది శబ్దములు ఏ విధముగ సత్త్వ లందును, శబ్దసంస్కార మ్యాతకమ్ = కేవలము శబ్ద సంస్కారముకొరకు మాతమే ఉద్దివ్ట 

(పదార్థ ధకములుగ నున్నవో ఇవి కూడ అశ్హే పదార్థ బోధకములుగ నుండుటచే వాటి మైనదిగా, వర్ణ్యతే = వర్ణింపబడుచున్నది. 
౦దు లింగమును కల్పించి, ఆ లింగమును చేరుట స ॥ 

పువ్యః, నక్ష|తమ్ క్ ఇద విభిన్న లింగము ్పటద్వారా శబ్ద సంస్కారము చేసి తారకా, తాత్పర్యము ఇదం, ఇయం, అయం అను రీతిని (పతి వస్తువు విషయమునను 
క 3 ౦ జ అగ 

త్ో 

చేతన పదారములలోని లింగ ల లు (ప్రయోగింపబడుచున్నవి. ఈ విధముగ (పయోగించుటకు వీలుండుట అనెడు నిమిత్తము కానవచ్చుటచే, లింగమనునది, అన్ని పదము 
ర్థములలోని లింగము వా_స్రవము, అచేతన పదార్థముల లింగము. కాల్పనికము అని స తమే ఉదిష పృచున్నారు 

అభ్మిపాయము. ఠి 281 లందును శబ్ద సంస్కారము కొరకు మా|తమే ఉద్దిష్టమైనట్టు కొందరు చెప్పుచున్నారు. 

వివరణము బాహ్యనిమిత్తా పేక ఏమియు లేకుండ [పతిపదార్లము విషయము 

అవతారిక... వాసవమున తారకాది శ య 0 న 

మును ఆరోపించుటకు న కాల శ బ్దములందు. లింగము లేకపోయినను లింగ | నను “ఇదం వసు “ఇయం వ్యక్తిః “అయం అర్థః అను రీతిని మూడు లింగములలో నున్న 

( సళ్ళ! ఆల ఆ 
తి నో 

గ ఒక నిదర్శనమును చూపుచున్నాడు. -. అ శబ్దములను [పయోగించవచ్చును. ఇట్లు పయోగించుటకు అవకాశముండుట అనెడు నిమి త్రము 

శో యథా (పసి దైఒ ప్యేకత్వే నానాత్వాఖిని చేశినః | కానవచ్చుటచే, చేతనాచేతన వాచకములగు ఏ శబ్దములండైై నను, లింగము కేవలము శబ్ద 

Ud . 4 అట ఖో 3 శ 

నానాత్వం జనయ న్తీవ శవ్లా లిజేఒసి స [కమః ॥ 29 సంస్కారము కొరకు మాత్రమే ఉపయోగింపబడుచున్న దని కొందరు చెప్పుదురు. "కట్టోప 

ఏకతే? = వకతము x ౧ జనితోఒర్థాత్మా' అను ఆరవ మతమున చేతన పదార్థవిషయమున లింగము వా స్తవముగ 

వ న గ్ క (పసిద్ధెఒపి = పసిద్ధమెనను, _ నానాత్వాభినివేశినః = బహువచన నున్నను అచేతన పదార్థముల విషయమున లింగము కల్పితము ; అది శబ్ద సాధుత్వము 

మసన Pn క యా ఏ విధముగా, నానాత్వం = నానాత్వ బుద్ధిని, జన కొరకై ఉద్దిష్టమైనది. ఈ మతము (ప్రకారము చేతనవాచకము నైనను, అచేతనవాచకము 
ఇల = (అ న్నట్టుండు శ లిజే2పి = లి గము విషయ ఆ ' సా రా వ ఉను 

అదియే, [కమః = పద్ధతి. ౧ ంము వివ్వలుమునందు గూడ, సః = నైనను, అన్ని శబ్దములును గూడ కేవల శబ్ద సంస్కారముకొరకే లింగములను (గ్రహించును, 

తరంము 
+ “క శ్చిత్' అని చెప్పుటచే' వస్తువులలో నున్న గుణావస్థా రూపమును ఎవరు 

తా లు “8 
జ - 

ఎనీ ఎకత్వము (పసద్ధముగ నున్నను, బహువచనమునందు [ప్రయు గహింపజాలరో అటివారే ఈ మతమును అంగీకరింతురనియు, అట్టి గుణావసా వివేక 

కము లగు శబ్దములు ఏ విధముగ అనేకత్వ బుద్ధిని కలిగించుచున్నట్టు కనబడునో వంతులు స వ సా దూప) లింగమునే అంగీకరింతురనియ, అదియే పరమ 
విషయమున గూడ అదియే పదత్తి ధి ఇ బ , లింగము వంతులు పూర్వో క్రమగు (గుణావ్య ప 0౦ అంగికరిం , 

ల 
సిద్ధాంతమనియు సూచింపబడినది. 

1801 

వివరణము... బోధఃమగు వసు ఓక )._టి “4 / 

“ఆపః”, (నీరు “గహక 2 “నిక స్తోవు మ గ్రాటియే. యైనను. “దారాః, (భార్య) ఆవతారిక_- బైట కనబడని లింగము శబ్ద సంస్కా-రమున కెట్టు నిమి తమగును 

ప్రయోగం ల (ఇల్టు) సికతాః (ఇసుక) మొదలగు శబ్దములు బహువచనములో అని ఆశంకించి చెప్పుచున్నాడు. 

ఆ ంపబడుచున్న వి. అట్టు బహువచనమునందు (పయోగించుటబే ఆ శణముల బోధ్యము 
అగు అరము a లం ది 

ఆ లు 

రముల బహుత్వమును బోధించుచున్నట్టు కనబడుచున్నను అది అట్టు బోధించుట ళో నావశ్యం విషయత్వేన నిమిత్తం వ్యవతిష్టతే | | 

లేదు. 2 BD ఆం 
చద అచ త్రర్వాది లింగ విశిష్టములు గల పయు కములగు తారకాద్యచేతన వాచక శబ ఇస్తియాది యథాదృష్టం చేదహేతు స్పదిష్యతే $ 

లు స్తన శాద్యవయవ సంబంధమును బోధించుచున టు x ఎ . 5 
c ట్లు కనబడినను అట్టు చేయట లేదు. నిమిత్తం = నిమి త్రము, అవశ్యం తప్పనిసరిగా, విషయత్వేనడా జ్ఞాన విషయముగా, న వ్యవ 

120%. తిష్టతే = ఉండదు, ఇం|ద్రియాది = ఇంద్రియములు మొదలగునవి, యథా = ఎట్లో, అపై, 

ఏడవ మ నం ఈ విధముగ చూడగా చివరకు, “కద్ధ సంస్కారో లిజమ్* అను | తత్ = ఆ నిమి తము, అదృష్టం ౨ చూడబడని దగుచునే, భేదహేతుః = భేద బుద్ధికి కారణ 

తమె |ప ¥ J అజ్ఞ అను | త్త 

ధహౌణము అన్నాట్ట చెప్పుచున్నాడు, 
. మని, ఇష్యలే = అంగీకరింపబడును, 



తాత్చర కము నిమి త్రము తప్పక జై కొన విషయము కావలెన నను నియమము మ లేదు 

వమ వివరణము... చక్షురాదీం| దియములు [పత్యక్షములు కావు. అయినను వేరు వేరు 
షయములు గల జ్ఞానములకు ఆ ఇందియములు నిమి త్రములగుచునే ఉన్నవి. కావున 

ఒకదాని అవచ్చేదమునకు ఒక దానిని మరియొక వస్తువునుండి వేరుగ జూపుటకు) కారణ 
భూతమగునది తప్పక జాన గోచరము కావలెనని నియమము లేదు. కావున లింగమునకు 
గూ డ బాహ్యరూపమేదియు కానరాకున్నను, దానిని శబ్ద సంస్కారమనెడు కార్యమునకు 
కారణముగ శాస్త్రమునందు పర్మిగహించుట యు 'కమే. 81 181 

లిజ్ఞనముద్దోళము ముగినిన'డి 

wn howe 

వృత్తి సముద్దేశము 

పరిచయము 

“వృత్తి” అను శబ్రమునకు “ఉండుట”, “జీవనోపాయము””, “నడవడి”, 

మొదలగు లోక ప్రసిద్ధమైన అర్థ ములు కొన్ని గలవు. అవి యిచట (పకృత ములు కావు, అ్లే 

శబ్దము వలన అర్థ మును సంపాదించుట కుపయోగించు అభిద, లక్షణ, వ్యంజన అను మూడు 

శబ్ద వృత్తులు సాహిత్యశాస్త్రమున (పసిద్ధములై ఉన్నవి. వానికి కూడ ఇచట సంబంధము 

లేదు. 

వ్యాకరణశాస్త్రము చూపు ఒకానొక (ప క్రియా విశేషమునకు వృ త్తియని సంకే 

తము. ఇచట వృత్తి శబ్దమునకు - “తీరు” _ లేక _ “రీతి” = లేక _ “మార్గమా అని 

యర్థము చెప్పవచ్చును. వ్యాకరణ మంగీకరించిన ఒక (ప్మకియను అవలంబించి, ఒక పదము 

గానీ పదబంధము గాని ఒకానొక విచిత్రమైన అర్థమును బోధించు పద్ధతి వృత్తి యగును. 

అనగా పదమునకు ఒకానొక |పతకయమును చేర్చికాని- ఆనేక పదములను ఒక ఐంధముగ 

కూర్చికాని, ఒక | పత్యేక మైనట్టియు, విపులమైనట్టి అర్థమును తెలుపుటయు, అద్దీ ప 

శబ్రములను పలుకవలసి నచోట ఒకే శబ్దమునుచ్చరించి మిగిలిన వాని యర్థమును “తెలుపు 

బయ, ధాతువునకుగాని పదమునకుగాని చిత్ర విచ్శితములై న (పత్యయములను చేర్చి వింత 

యర్థములను బోధించుటయును సాంకేతికమైన వృత్తి యగునని భావము. 

““పరార్థా౭భిధానం వృత్తిః”” అని వైయాకరణులు వృత్తి లక్షణమును చూపి 

శబ్దములు విడివిడిగా ఉన్నపుడు తాము బోధించు అర్ధములను విడిచి, సంకేత సిద్ధమైన వృత్తి 

అను ఒక చ|టములో దిగిసికొని, కొండొక విశిష్టైరమును బోధించుట అని దీని తాత్పర్యము. 

పదసముదాయముచే చెప్పదగిన యర్థ మును కుదించి తేలికగా చెప్పుటకు వీలు కలిగించుటకై 

ఈ వృ'త్తియను మార్గ మేర్పడినది. ఉదాహరణము- “పీతాంబరః”. (పచ్చని బట్ట గలవాడు 

ఇచట “పీతమ్ - అంబరమ్ - యస్య = సః” అను పదసమూహము బోధించు భావమును 

సమాసమను వృ త్తియొక్క- బలముతో ఒకే పదము తెలుపగలుగుచున్నడి. కాగా వృ త్రియొక 

పరమ|పయోజనము లాఘవమేయని విస్పష్టమగును. 

శ 

అట్టి వృత్తి అయిదు విధములుగా విభజింపబడినది. 1. కృద్వృ త్రి, వ, తద్ధిత 

వృత్తి, లీ. సమాసవృత్తి, 4. ఏకశేషవృత్తి, ల్. సనాద్యంత ధాతువృత్తి, అని వాని 

పేర్ద. ఉదాహరణములు---- 

1. కృద్వ్రృ త్తి! --- కుంభకారః = కుండలు చేయువాడు. (కుంభం - కరోతి. 

“కర్మణ్యణ్” = పాణిని సూత్రము (8-2-1) = కర్మవాచకమును ముందుంచికొని ధాతువు 

నకు అణ్ [పత్యయమును చేయనగును). ఇచట ధాతువులకు కృత్తులనెడి పత్మయములు 

చేరుచుండును, | 



వాక్యపదీయము కం | నముడేశ ము 53 పదకొండము 

వృత్తి 

దళరథస్య - అపత్యమ్ _ పుమాన్ = దశరథుని 
. (4-1-95). అకారాంత్రమైన షష్ట్యంతమునకు 

ఇచట సుబంతములకు తద్ధితములను పేరుగల 4. వృత్తికి అవయవములుగా ఉండు శ బ్బములకు విశేషణములను చేర్చరాదు. 

' a (విశేషణములతో కూడియున్న పదములకు వృత్తి జరుగనే జరుగదు). ఉదా ; రాజపురుషః. 

ఇందలి రాజశబ్దమునకు “మహతః” ““శార్యవతః” మొదలగు షష్ట్యంత ములగు విశేషణము 

లను తగిలింపకూడదు. 

బి, తద్ధితవృ త్రి:__ దాశరధిః. ( 
పురుష సంతానము. ““అతఇజ్ _ పా, నూ 
అపత్యార్థమున ఇజ్ (పత్యయమగును), 
వివిధములయిన (పత్యయములు చేరుచుండు 

స్వీకరించినపుడు “సముదాయమునకే విశిష్టైరమును టోధించు అవకాశము గలదు. అవయవ 

ముల కది లేదు” అనునది సం|పదాయము. | 

కం లి, సమాసవృ త్తి: నీలోత్సలమ్ = నల్ల కలువ, (నీలమ్ - చ + తత్ _ ఎలమ్ + చ “విశ్లేషణం విశేషేణ బహులమ్”* _ పా, సూ. (2-1-57) విశేషణమెన సుబంతము విశేష్యమగు సుబంతముతో నక: 
మ | ఒర ry: అ 0) నా అర కలియచుండును. స సించును). ఇచట పదములు ఓకదానితో వేరొకటి ర్, వృ త్తియందు ఎక్రత్వ సంఖ్యయే భాసించును. వృ త్తియందలి తొలి పదము 

యొక్క. ఆర్థమున రెండ, మూడు, మొదలగు సంఖ్యావిశేషములు తెలియకుండ, “ఒకటి” 

మ! శ ఎక ళషవృ త్రి: పితరౌ = తలిదం[డులు. (మాతాచ _ వితాచ _ “9 ఆమ సంఖ్యయే స్పురించును. అదియే కావలసిన అన్ని సంఖ్యలను సూచింపుచుండును. 
| [తా వా.నూ. (1-2-70), మాతృపితృ శబములను రెండింటిని కలుష ల దీనికి “అభెదైకత్య సంఖ్య'' అని పేరు. తేనె, అను ఒకే పదార్థములో వివిధములగు పుష్ప 

పితృుశబమే మిగిలి రెండ్రటి యర్థమును తెలుపగలుగును) ఇచట ఒకే శ లువద లచినపుడు. ముల మకరందములు తమ భేదమును విడిచి ఎట్టు ఐక మును చెందునో, అవే ఆనేకవిధము 

శబముల అరమును కూడ్ల బెప్పుచుండును, ద్దము మిగిలి లోపించిన లైన సంఖ్య లిచట ఏకమైపోవును. ఉదా : కుంఖథకారః. ఇచట కుంభ శబ్దము “కుండను” 

5. -సనాద్యంత ధాతువృ త్తి: పు| తీయతి = పు;తుని క్రో అని ఏకత్యమునే తెలియజేయును. అదియే అవసరమైనపుడు అన్ని సంఖ్యలను బోధింప 

ఆత్మనః _ ఇచ్చతి = “నుప ఆత్మనః క్యచ్'' పానూ గ 3 రుచున్నాడు. (పుత్రమ్. గలదు. (కాగా కుంభౌ, కుంభాన్, మొదలగు సంఖ్యావిశేషములు అవగతములగుచుండును) . 

* వస్తువును చెప్పు సుబంతమునకు కచ్ పతయ త్ 8) , తాను కోరుచున్న అందువలననే “కుంభం కరోతి'” అను రీతిలో ఏకవచనాంతముగానే విడదీయుట జరుగు 

కట్, మొదలగు ప్రత్యయములు చేను. పిదప అట న సుదంతమనకు కృల్, చుండును. 
(పే కియకు అనుకూలమగును, ౪ కట్టి (పత్యయాంతము ధాతువై తిజ్ 6. ఏకార్థమును విడమరచి బోధించుటకై. వృత్తికి విగ్రహవాక్యము  కల్పింప 

చె సలము లన్నింటియందుచ ఆయా పాణినీయ నూతములచే ౩ బడును. ఉదా: రాజపురుషః. ఇచట కో పురము అని విగ్రహ వారము. ఎరగా 
ములు (ప్రవర్షించి పరిపూర రూపములు వీర్పడుచుండును (5 ఖ్ పెక్కు కార్య (పయోగించుట కుపయోగ్యములై న ఇట్టి విన్యాసములను లౌకిక వ్మిగహములందురు. రాజ + 

తెలియవలయునన్న చో పాణినీయ సూ;తముల వరదా. కావున (స్మకియ సమ గముగ జస్ + పురుష 4 సు. మొదలగు రీతిని పకృతిని |పత్యయమును గూడ విడదీసి చూపి, ఆ 
| త్రముల పరిజ్ఞానముండక తప్పదు. యవస్లలో వృత్తి జరుగునని చెప్పుదురు. అట్టి ఆవస్థను “ఆలౌకిక విగహము” అందురు. 

గలవు. అవ జు పటన సాధారణముగా అన్వయించు ముఖ్య లక్షణములు కొన్ని దీనికి స్వతం[తముగా [పయోగముండదు. 

శ్ 7. శా శ్రీయములగు కారకములన్నియు ఆలౌకిక విగహము యొక్క. అవస్థయందే 
1. ఇవన్నియు పదవిధులు (పదములకు విధింపబడు కార్యములు), (పవర్తించును. ఈ యంశమును సూచించుటకు మ్మాతమే అలౌకిక విగహ ముపయోగించును 

2. సమర్థములగు పదముల విషయముననే యివి ప్రవ రించును. (ఆది వ్యవవారయోగ్యము కాదు). 
తి, - వీనియందుండు సామర ము 

ఇ ము ఏకార్లీ భావము. అంతకు 
కాని శబ్దములు (పకృతము ఏకార్థ కములగును క ముందు ఎకార్థములు 

పదము అనగా వృత్తికి అవయవములుగా ఏర్పడు 
వలె నవమ సర్తులను నం ఒకే పదముగ తయారై మి[శమలోవడు hws nA 

అర్థమును బోధించుచుండున ఎటు విళిషణ విశేష్యభావము గల ఒక అఖండమగు ఇంకను సూక్ష్మములైన విశేషములను సమర్థః పదవిధిః (2-1-1) ఆను 

* రాజపురుషః. (రాజ్ఞః పురుషః) ఇది సూ|తము యొక్క భాష్యమునుండి (గ్రహింపనగును. 

(పత్యేకార్థము లేదు. 
కముపై ఒకె యర్థము సంభవించును. వృత్తిని 

8. వృత్తి జరుగగానే అవయవముల యొక్క [పత్యయములన్నియు లోపించి, 

వెంటనే సముదాయమంతయు ఒకే |పాతిపదికముగా కాని, కొన్నిచోట్ట ధాతువుగా కాని మారి 

పోవును. దానికి ఆవశ్యక మైన (ప|క్రియను మరల సంపాడించుకొ నవచ్చును. 

సామాన్యముగా ఒక వాక్యమువలన పొందదగిన యర్థమును లాఘవముతో సంపా 

దించుటకు ఈ వృత్తి పద్ధతి ఏర్పడినది. ఇది సంస్కాతభావకు మిక్కిలి సహజమైనది, 
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(ప్రయోగ సౌకర్యమును సౌందర్యమును దీనికి గలవు. దీనిని కా శ్రీయముగ నిర్వలించుటకు, పై కల్పన లన్నియు చూపబడినవి. సిద్ధముగనున్న విషయమును కొన్ని నియమములతో విశ్లేషించి చూపుటయే శాస్త్రము చేయపని. అంతియకాని లెనిదానిని శాస్త్రము [కొతగా తీసి కొని రాదు. ఈ యంశమును “ఉపాయాః శిక్షమాణానామ్”” (సత్యమును గు ర్రించుటకు శాస్త్రము ఉపాయము మాతమ). *ోనత్యం వస్తు తదాకారై ర సత్ర్యైరవధార్యతే” (అసత్యము లగు ఉపాయములచే సత్యము తెలియబడును). మొదలగు వచనములతో భర్తృహరి పలు మారులు వెల్లడించెను, 

న 

వృ త్రియొక్క. సకలసంపదను సాధించుటకు “ఏకాదీభావము అను కల్పవృక్షము వెయాకరణులకు లభించినది. దీనివలననే వృ తికి సంబంధించిన కల్పన లన్ని య సారకములు కౌగలిగినవి, 
క్ట 

ఏకార్థభావమునకు భిన్నమైన వేరొక సామర్థ్యమున్నది. ప్రాసంగికముగ దానిని థః గూర్చి రెండు మాటలనుకొనవలయును. వ్య పేషా సామర్థ్యమని దాని పేరు. “వి = విశిషా4- అపేశా = వ్య పేషా”. “చక్కని పొందిక అని భావము. అనగా పదపదారముల కుండ వలసిన అన్యోన్యమైన అమరిక. ఈ సామర్థ్యము వాక్యమందుండును. వాక్యమందలి పదము లను ఆలస్యముదేయక వరుసగ పలుకుటయు, (దీనికి ఉస త్తియని పేరు) పదార్దములు పర సరము కలియుటకు తగియుండుటయు, (దీనికి యోగ్యత అని పెరు అల్లము లొకదాని నొకటి ఆశించుకొనుచు పెనవేసిక్రొన్సి యుండుటయును (దినిని ఆకాంక్షయందురు) వ్య పేక్ష యొక్క ముఖ్య లక్షణములు. వ్యపేక్షను గలిగిన వాక్యము కీ ఘముగ ఆధీమతమెన ఆరమును బోధింపగలుగును. ఉదా: “అద్యరామః (గ్రామం గచ్చతి'' మొదలగునవి. అట్టుగాక వాక్య మందలి కొన్ని పదములను నేడును, మిగిలిన వానిని రేపును పలికినచో అరమ తెలియదు. (అచట ఆస త్తి యుండదు). '“అగ్నినాసించతి” (నిప్పుతో తడుపుచున్నాడు). యోగ్యత లేకుండుటచే ఇట్టి వాక్యములు అర్థమును బోధింపశాలవు. అక్టే_ వనమ్, [గామః, అశః, తత, పఠతి, _'ఇది పదసముదాయమైనను మొ త్తముపై ఎట్టి యర్హము కూడ తెలియజేయ జాలదు, (ఇట్టిచోట్ట ఆకాంక్ష సంభవింపదు). గ 

| కాగా వృత్తి యందు ఏకార్థిభావమును వాక్యమందు వ్యపేక్షను శాస్త్రకారు లంగీక రించిరి. సూక్ష్మముగ పరిశీలించినచో వృత్తియందు కూడ వ్య పేక్షయొక్క మూల ధర్మములు కొన్ని ఉండక తప్పదని విశదమగును. 

అలన ర టె 

లుపయోగించును. వ్ యుటకై ఈ పరిచయ వాక్యము 

పకృత మీ “వృత్తి సముద్దేశము"*న తద్ధితములు, సమాసములు మొదలగు వృత్తులకు సంబంధించిన సామాన్య విషయములు కొన్నియ, విశేష విషయములు కొన్నియు చర్మింప స 
ఏంపబడును. అందును ఎకార్థీభావము, అభేదై కత్వ గంఖ్య, లీంగవచనములు సీదించుట మొదలగు అంశములు ఆతి విపులముగ నుండును. 

° ' 

నముద్దేశము 
1] 

585 ం పదకొండము 

ఈ సముద్దేశమందలి విషయజాలమంతయు ప్రక్రియా భాగముపై అధికముగ 

ఆధారపడియుండుటయు, పరిశీలనములో మునిితయవచనముల పరామర్శము మెండుగ జరుగు 

చుండుటయును అనుభూతమగుచుండును. కాగా పాణినీయము యొక్క పరిచయము కొంత 
యైనను లేనివారి కిది సుబోధము కాదు. 

(1) నమానాధికరణమైన తద్ధితవృ త్రియొక్క విచారము 

అభతారిక. “కుత్సితే” (5-8-74) అను సూతముచే 'నిందింపబడినది”' 
అను నర్ధ్థమున [పథమాంతమగు [పాతిపదికమునకు “కి అను [ప్రత్యయము విధింపబడినది. 

అభ్రై “పళంసాయాం రూపప్'' (5-8-66) అను స్తూతముచే “పొగడబడినది'” అను 
నర్థమున “రూపి” పత్యయమును, “దివచన విభజ్యోపపదే తరబీయసునా””. (5-8-5) 

అను సూ(తముచే “రెండింటిలో ఒకటి మిన్న” అను నర్ధమున “తరప్” “ఈయనున్” 
అను [పత్హయములు విధింపబడినవి. ఈ సందర్భములలో (పకృతియొక్కయః [ప్రత్యయము 

యొక్కయు అర్థమును సమన్వయింపదగు రీతిని వివరించుచున్నాడు. 

ల్లో! కుత్సాపళంసాతిశయైః సమాప్తార్థం తు యుజ్యతే | 
పదం స్వార్ధ్థాదయః సర్వే యస్మాత్ కుత్సాదిహేతవః 11 | 

సమాప్రార్థమ్ = సంపూర్ణమైన అర్ధము గల, పదమ్ + తు = పదమైతే, కుత్చా [పశంసాతి 
శయెః = నింద, (ప్రశంస, గొప్పదనము (మొదలగు అను వానితో, యుజ్యతే = సంబం 

ధించును, యస్మాత్ = ఎందువలన, స్వార్థాదయః = స్వార్థము, మొదలగు అర్థములు, (జాతి 

[దవ్యము, లింగము, సంఖ్య, కారకము అనునవి), స 3 = అన్నియు, కుత్సాది హేతవః = 

నింద, (పశంనన, గొప్పదనము మొదలగు వానికి నిమి త్రములు, (భవంతి = అగునో, అందు 

వలన _ అని అన్యయము). 

అల తాత్ఫర్భోం యు... పతియొక పదము కూడ జాతి, దవ్యము, లింగము, సంఖ్య, 

కారకము అను అయిదర్థములను సంపూర్ణ ముగ బోధించుచుండును, అవన్ని యును సందర్భ 

మును బట్టి నింద, [పశంస, గొప్పదనము మొదలగు విశేష ధర్మములకు నిమి త్తములు 

కానచ్చును. వానిలో ఏదో యొక దానిని చెందునట్టు నిందను చెప్పదలచినపుడు పదమునకు 
“క్ర” పత్యయమును, |పశంసను చెప్పదలచినపుడు “'రూపప్”” [పత్యయమును, గొప్ప i 

ణా 

దనమును సూచించునపుడు “తరప్'' [పత్యయమును | పవర్తించును. ఉదా; (1) పటుకః 

z= కుత్సిత: పటుః = నిందితమగు సామర్థ్యము గలవాడు. (2) పటురూపః = పళస్తః 

పటుః జ మెచ్చదగిన సామర్థ్యము గలవాడు. (8) సటుతరః = ద్వయోః, ఆతిళయేన పటు? 

= ఇరువురిలోను ఎక్కువ సామర్థ్యము గలవాడు. 

తలో ఖో జివోరజము జాతి (సకల వ్యక్తులందును నోచరించు సమాన మైన ధర్మము), 

ద్రవ్యము ((పకృత మైన ఒక వ్యక్తి), లింగము (స్రీత్వము: పుం స్తృము మొదలగున ) 

స్తా 



ల 
1 సంఖ్య (ఒకటి, రెండు, మొద లగునది,, కొరకము (కర్త, కర్మ మొదలగునది), ఆను అయిన కూడ శబ్దముయొక్క_ అర్థములనియ, శబ్దము నుచ్చరించిన వెంటనే అవి అతిశ్మీ ఘముగను 

వరుసగను ఒకదాని వెనుక మరియొకటి స్ఫురించుచుండుననియును శాస్త్ర సం|పదాయము. 
ఉదా : గౌః - అను పదము. ఇచట గోత్వమను జాతియ, గోవు అను వ్య కియు, శ్రీ - అను 
లింగ మును, ఒకటియను సంఖ్యయ, కర్త అను కారక మున్ను ఈ పదమువలన వెంటనే తెలియును. పై అర్థములను _పాతిపదికార్థములని యందురు. (వినియొక్క స్వరూప స్వభా 
వాదులను ఈ కాండము మొదటి సముద్దేశ ములందు (గంథక ర్ర మిక్కిలి విపులముగ వివరించి 
యున్నాడు). 

కాగా = నిందా [పశంసాదులు స్వీకరించిన శ బ్రముయొక, అర్లమును బటియే | 
ఫే (సామాన్యముగా జాతినిగాని వ్యక్తినిగాని) రూపొందుననియ, అటవి (ప్రకృత్యర్తమునకు లొ అల్లో శ శీ 

లా 
విశేషణములగుననియు, క, రూపి మొదలగు (పత్యయములు సిద్దముగనున్న ఆ యా అరమ ల 

థె లను కేవలము సూచించుననియును పర్యవసించును. అనగా పత్యయమునకు వేరుగా అరమ 
లేదనియు [పకృతియొక్కు విశేషారము నది స న 
- గ్రా ర సూచించుననియ భావము. ఉదా: మనుష్యకః 

(నిందితుడై న మానవుడు). ఇచట జాతిగాని వ్య క్రిగాని నిందితము. ఆనింద [పకృత్యర్ధము 
నకు చెందినది. ఆందువలన ““కుత్చితః మనుష్యః* అని వివరణమును చూపుదుము. మనుష్య శబ్దమునకు “క (పత్య్వయము చేరును. అది సిద్ధముగనున్న నిందను వెల్లడిచేయును. ఇటే 
త జ్య 

2 
[పశంస, మొదలగు ఆర్థములను రూప, మొదలగు [పత్యయములు విశదపరచును. వాతి 
[దవ్య, లింగాది ధర్మములలో ఏ ధర్మమునుబట్టి నిందా [పశంసాదులను చేయ సమకటు 

ఇల్లీ అలో Od 
ల 

దుమో, అట్టి ధర్మముగల వస్తువును చెప్పు శబ్దమునకు, ఆయా అర్థములను వెల్లడి చేయు 
కాది [ప్రత్యయ ములగునని సారము. 

/ 

విశేష విషయములు... కన్ (క), రూపప్ (రూప), తరప్ (తర) మొదలగు 
ధయలు సమానాధికరణ తద్ధితములు'' అనబడును. అనగా ఇవి పవ రించిన నలము 

పక తి Yd 
Ya న్ స్ 

ఐల్ (పకృ (్రుత్యయములు రెండును ఒకే యర్థమును తెలుపుచుండును. సుబంతమునకు 
పరముగ తద్ధితములు (పవర్తీంచును, “దేవదత్త + ను + క్ి మొదలగు రీతిని మొదటి 

ఇ ఆ వల్లో అవస్థను చూపుదురు. తద్ధితాంతము మరల |పాతిపదికమగును. (కృత్తద్ధిత సమాసాళ్చ 
(1-2-46), కృ (తృత్యయాంతములు, తద్ధితాంతములు, సమాసములును [పాతిపదికము 
లగును, మధ్యనుండు నువ్ [ప్రత్యయము లోపించి మొత్తముపై మరల ఆవశ్యకమగు సువ్ 
(ప్రత్యయము వచ్చుచుండును. దేవద త్రకః'”, (నిందితుడైన దేవదత్తుడు) మొదలగు రూప 
ములు సిద్ధించును. 

ల్ - 

వన కొన్ని చోటులందు లింగమునుబట్టి కుత్స ఏర్పడును. ఉదా: ““పాప్యగాండేవ 
న్వానం విద్ధి కౌరవకాన్ న్రీయః (అర్జునుని ఎదుట కౌరవులు ఆడువారు). ఇచట “కుత్సితాః 

కౌరవాః = కౌరవకాఃి' అని కౌరవులందలి పుం న్వ్వము నిందితము. దానినే క |పత్యయము 
al సూచించును. “షప " © అట్టే ““పుతకః శతమ్ (ఒక కొడుకే నూరుమంది పెట్ట) మొదలగుచోట్ల 

నముద్దేశము 

2] 
“కృత్సితః - ఏకః - పుత్రః (నూరుమంది వలన కలుగు దుఃఖమును ఒకడే కలిగించు 

చున్నాడని భావము) ఆని సంఖ్యకూడ కుత్సకు నిమి త్రమగును, ఇట్టే (ప్రశంస, (పకర్షము 

587 పదకాండ ము 

మొదలగునవి శబ్దార్థమునకు చెందుటను ఊహించునది. rl 

అవతారిక పైని చూపినట్టు చెప్పినచో ““కుత్సితక*'' మొదలగు [పయోగ 

ములు కుదురునా ? అని శంకించి సమాధానము చెప్పుచున్నాడు. 

ళో 'దేవద త్రాడి కుత్సాయాం వర్తతే కుత్సిత (శ్రుతిః | 

కుత్సితస్థా తుయా కుత్సా తదర్హః కో విధీయతే ॥ 2 

దేవదత్తాది కుత్సాయామ్ = దేవదత్తుడు మొదలగు వారిని నిందించునపుడు, కుత్సిత (శ్రుతిః= 

వదో యొక నిమి త్రమును బట్టి నింద వినబడుట, వర్తతే = ఉండును, (తథా = అట్టు), 

కుత్సిత స్థా = కుత్రితుని యందుండు, కుత్సాజనింద, యాశాతుడాఏదైతే కలదో, 

తదర్థః =దాని కొరకు, కక =క | పత్యయము, విధీయతే = విధింపబడును. 

తొల్ఫ్రర్యూము_ ““కుత్సితః దేవద త్రః'' (నిందింపబడిన దేవదత్తుడు), '“కుత్సితః 

అశ్యః” (నిందితమైన అశ్వము) మొదలగు చోట్ట ఒకానొక నిమి త్రమువలన ఆయా వస్తుపు 

లకు చెందు నిందను తెలుపుటకు, కుత్సిత శబ్దమును ముందుగ ఉపయోగించి ఆ యర్థమును 

సూచించుటక్రై “కి ప్రత్యయమును చేర్చి, సూ. కుత్సితే (5-8-74). “దేవద త్తకః”' 
“అశ్వక 8 మొదలగు పదములను వాడుదుము. ఈ విధముగనే '“కుత్సితః = కుత్సితః”! 

అను వ్మిగహమును చూపి, ఏదో యొక (ప్రత్యేక ధర్మమునుబట్టి కుత్సితునకు గూడ నిందను 

అంటగట్టునపుడు, దానిని సూచించుటకై కుత్సిత శబ్దమునకును క |పత్యయముశు చేర్ని 

“కుత్సితకః'” అను రూపమును వాడుకొనవచ్చును. 

బివరళణము 'నిందింపబడినది'' అను నర్భమును సూటిగా చెప్పు ''కుత్సిత”' 

శబ్దమునకు, మరల అదే ఆర్థమున “కుత్సితే'” అను సూతముచే క |పత్యయము రాదగునా? 

అనునది యిచటి శంక. కుత్సితగతమగు కుత్సను ఏదో విధముగ మరల తెలుపుటకు క 
(పత్యయము రావచ్చునని సమాధానము. 

విశేష విషయములు. శబ్దమొక ఆర్థ మును బోధించుటకు నిదానమైన ధర్మమును 

(పవృత్రి నిమి త్రమందురు. జాతి, గుణము, క్రియ, అని ప్రవృత్తి నిమిత్తములు మూడు, 

ఉదా: గౌః= పవృ త్రినిమి త్రము “గోత్యము'' అను జాతి. శుక్షః = తెలుపు అను గుణము 

(పవృ త్తినిమి త్రము. పాచకః = వంట, అను క్రియ _పవృత్తినిమిత్తము. ఆట్టుగాక అన్ని 

శబ్రముల విషయమునను జాతి యొకటే (పవృశత్తినిమి త్రము కావచ్చునను వాదము కూడ 

ఉన్నది. (ఇవన్నియు ఇదివరకు చర్చింపబడిన ఆంశములే). అట్ట (పవృ _్తినిమి త్రమునకు 

సంబంధించు నిందను తెలుపుటకు క [పత్యయము చేరును. ఇతర శబ్దము లన్నిటికిని ఆది 

సహజము కావచ్చును. అట్రే కుత్సితత్వమను [పవృ త్తినిమి త్తమునకును ఏదో యొక విశేష 
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ముచే మరల నిందను సూచింపదలచినపుడు కుత్సిత శబ్బమునకును మరల క [ప్రత్యయము 
చేరవచ్చునని సారాంశము. 

ఆ విధముగనే “అనుకంపాయామ్” (5-8-76) అను సూతముచే అనుకంపార్థ 
మున |పాతిపదికమునకు క (ప్రతయము విధింపజడినది. “అనుకంప*” అనగా జాలి -లేక_ 
దయ. ఉదా : అనుకంపితః - పుతః = పు[తకః (జాలిగొలుపు కుమారుడు), మొదలగు. 

నవి. ఇచట కూడ మీద చూపిన యుక్తులచే అనుకంపిత, అనుళబ్దమునకును (జాలిగొలిపిన 

వాడు) క పత్యయము చేర్చి, “అనుకంపితకః' అను రూపమును సాధింపననును. (అను 

కంపితః = అనుకంపితః - అని విగహము =మిక్కి-లి జాలిగొలుపు వ్యక్తి - అని యర్థము) 

లేదా- ''అనుకంపితః కుత్చితః'” అను విగహమును చూపి కుత్సితకః, అనుచోట క (వత్య 

యము అనుకంపార్థకమనియు, (జాలిగొలుపు నిందితుడు) “కుత్సితః _ అనుకంపితః'' 

అను విగహమును చూపి, ““అనుకంపితకః'' అనుచోట క (పత్యయము కుత్సార్థకమనియును 
(నిందితుడైన అనుకంపితుడు) సమర్థించుకొ నవచ్చును. ఎట్టయినను ఓక్ వి శేషార్ధమును 

ఆ|శయింపక తప్పదు iu 
టలు 

అవతారిక ఇక్రై “ఆతికాయనమును'” (అతిశయము = (పకర్షము = గొప్ప 

దనము) సూటిగ తెలుపు “పకృష్ష”' మొదలగు శబ్దములకు కూడ, అదే యర్థమున “తర” 

మొదలగు [పత్యయములు చేరవచ్చునని చెప్పుచున్నాడు. 

శో (పకృష ఇతి శుకౌది (పక రస్యాఒభిధాయక 8 | 
యం ల్ ౧ యి 

(ప్రకృష్ణస్య (పకర్రే తు తరబాదిర్విధీయతే ॥ 8 

పకృష్టః + ఇతి = [పకృష్ష్ణః అను పదము, (గొప్పది = మిన్నయెనది), శుక్తాది (ప్రక ర్షస్య 

= శుక్ల, మొదలగు వాని (పకర్షమును, అభిధాయకః = చెప్పునదియగును , (పకృష్టన్య జా 

పకృష్ణము యొక్క, (ఆ శబ్దము యొక్క అర్థమునకు సంబంధించిన, (ప్రకర్ష + తు= 

(పకర్షమందు (ఆధిక్యము), తరబాదిః = తరప్, మొదలగు |పత్యయము, విధీయతే = 

విధింపబడును. 

తాత్స్రర్భూ యు “మిక్కిలి తెల్పనిది ఆను నర్థ మును '“పకృష్ణః శుక్షః'' అను 

రీతిని (పకృష్ట, అను విశేషణము నుపయోగించి తెలుపవచ్చును. లేదా-_ శుక్హ శబ్దమునకు 

(పకర్షార్థమున. ''తర'' అను |ప్రత్యయమును చేర్చి ““జక్లతరి” అను |పత్యయాంతముచే 
గూడ ఆ యరమును బోధింపవచ్చును. అదే విధముగ పకృష శబమునకు కూడ (పక ర్షార 

వ ట్ టి త్ను 

మున తర (పత్యయమును చేర్చి, ““పకృష్ణతరః” అను |1పయోగమును చేయనగును. ఆనగా 

సహజముగనున్న _పకర్షమునకు మరికొంత (పకర్షమును తర|పత్యయము సంపాదించును. 

బిభళణయు..._ ““ద్వివచన విభజ్యోపపదే తరవీయసునౌ'' (5-8-5) అనునది 
సూ(తము. “ఏదైన ఒక విషయములో... ఇరువురిలో ఒకరు మిన్న”* అను నర్థమునగాని, ' 

న ముద్రేశము 589 . పదకొండము 

లేకరని పత్యేకముగా ఎత్తి చూపి, ఒక విషయమున వారికంటె వీరు గొప్ప” ఆను న్వి 
మున గాని- ఏ యంశమునుబట్టి గొప్పదనమును చెప్పదలతుమో ఆ యంశమును చెప్పు 

సుబంతమునకు తరప్, (తర) ఈయసున్ (ఈయన్) అను [ప్రత్యయములు వచ్చునని ఈ 

సూత్రము యొక్క అర్థము. ఈ (పత్యయములు అతిశయమును సూచించును. ఇచట కూడ 
అతిశయము _లేక- _పకర్షము _పకృత్యర్థమందే ఇమిడియుండును. _పత్యయమద్దానిని 

సూచించును. ఉదా: “అనయోః అయమ్ ఆతిశయేన పటుః = పటుతరః, పటీయాన్” 

“పాచ్యేభ్యః ఉదీచ్యాః బలీయాంసః”. ((పాచ్యులకన్న ఉదీచ్యులు మిక్కిలి బలముగలవారు) 

ఎట్టి విశేషమును చెప్పకపోయినను కేవలము (ప్రక ర్షారమందు కూడ ఈ (పత్యయములు, 

రావచ్చునని యిచట ఒక సిద్దాంత మున్నది. తదనుసారము “పకృష్ణః శుక్షః అను నర్ధ 

మున *“వక్షతరః” అను ప్రయోగము సాధువే. ఇట్టుండ ప్రకర్షమును సాక్షాత్తుగ చెప్పు 
“ పకృష్ణ” శబ్దమునకు తర|పత్యయమును చేర్పవచ్చునా ? అను శంకకు సమాధానమును 

ఈ కారిక చెప్పినది. ఉన్న [పకర్షమునకే మరికొంత (_పకర్షమును చెప్పదలచినపుడు తర 

[ప్రత్యయము చేరవచ్చునని ఫలించినది. 

విశేష విషయములు. (ప్రశంస, (ప్రకర్ష, నింద, ఆజ్ఞాతము, అల్పము, హస్వము 

మొదలగు ఆర్థములందు ఆయా సూ|తములచే రూప, తర, క, మొదలగు [పత్మయములు 

తద్ధిత [పకరణమున విధింపబడినవి. ఇవన్నియు స్వార్థికములు _లేక_._ సమానాధికరణ 

ములు. అనగా [పకృతియందు ఇమిడియున్న అర్థమునే యివి తెలుపును. ఇట్టుండ ఆయా 

అర్థములను సూటిగ చెప్పు కుత్సిత, అజ్ఞాత, మొదలగు శబ్దములకు కూడ అదే యర్థమును 

ఇనుమడింపజేయ సమకట్టిన పుడు ఆయా [ప్రత్యయములు రావచ్చునని విశదీకరించుటయే 

|పకృత చర్చయొక్క (ప్రయోజనము. కుత్సితక, అను [ప్రయోగము యొక్క |పసంగము 

దీనికి ధారి తీసినది. కాగా పశ స్తరూపః, అల్పకః, (హస్యకః, మొదలగు [ప్రయోగము 

లన్నియు సముచితములే యని తేలినది. 11811 

అవతారిక... కుత్చితక , ఆనుచోట కుత్సితమునకు గల వేరొక కుత్సు ఎట్టిది ? 

అను అంశమును వివరించుచున్నాడు. ' 

శో కుత్సిత త్వేన కుతో వాన సమ్యగ్వాఒపి కుత్సిత? | 

స్వశద్రాభిహితే కేన విశిష్టోఒర్థః (ప్రతీయతే ॥ 4 

కుత్సిత త్వేన = నిందితమగుటచే,  కుత్స్యః - వా =నిందకు అర్హ్హమైనది, వా = అట్టుకాక, 
కుత)తః = నిందితమగుట, న + సన్యుక్ = సముచితము కాదు- ఈ మొదలగు, విశిష్టః ఇ 

వేరుగ వక్కా-జింపబడిన, అర్థః = అర్థము, స్వ్యశబ్దా౭ భిహితే = స్వళబ్దముచే చెప్పబడిన 

స్థలమందు (కుత్సార్థమును సూటిగ చెప్పు కుత్సిత శబ్దము విషయమున), కేన కాక (పత్య 

యముచే, |పతీయతే = తెలియబడును. 

తాత్స్రర్భు యు... “కుత్నితకః” మొదలగుచోట్ట, తెలియబడు నింద “తగినదియే'' 
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లీ 

ఆనికాని, “వా స్తవముగ నింద తగదు. అది ఎవరో కిట్టని వ్య క్రి మోపినది'' అని కాని ల 
నొక విశేషమును “క” ,వతఇయము నూ? అనగా ము 

క: ప్రత్యయము సూచించును. ఆనగా కేవలము కుత్సిత శోబముచే 
గగ న్యమును, క [పత్యయముచే అందలి విశేషమును తెలియజే యవచ్చును గాన క్ర 

(ప్రత్య ము సార్ధకమగును, ఉన్న నిందకే వేరొకరీతిని నిందను కల్పించి క | పతరయమును 
ఉపయోగించుకొ నవచ్చునని సారాంశము. - 

అవతార. శ ట్ మీద చూపినట్టు రెండవ రకమగు నిందను చెప్పనక్కర లేదు, 
కుత్సిత, అను శబమువలన సహ ల న జముగ తెలియ నిందనే క |పత$యము బోధించున మార్గాంతరమును చూపుచున్నాడు. . సే 

ల్లోః న చ సాం్మప్రతికీ కుత్సా భేదాఒభావాత్ (పతీయతే | 
పూజ్యతే కుత్సిత త్వేన (వశ స్తత్వేన కుత్స్యతే || ర్ 

౭ రా వార్ ఎట్టి భేదమును లేనందువలన, సాం|పతికీ = పస్తుతమైన, కుత్చా = నింద 
a (ప అ - చ= తెలియబడదు, కుత్సితత్వేన = నిందితమగుటచే, పూజ్యతే = 

ప న పశస 
క్ష 

బడును (ఒక వస్తువు), పశ స్తత్వేన = (ప్రశంసింపబడిన దగుటచే, కుత)?లే= 
నిందింపబడును. (వేరొక వస్తువు). . వ 

tw 

తౌల్ఫర్భుము_._ కుత్సితము = నిందితవ 
ర యు. అటు అగ 

ప్పుడు కొందరికి పూజనీయము కావచ్చును. అటే పూజమగి దూషింపబడిన (_దవ్యమే ఒక 

వనే కు స్తువులకు చెందు నిందా |ప్రశంసాదులు ఆపేక్షికములు- నియతములు కావ 
కా “కుత్సితకః” మొదలగుచోట పశంసా * 

రము మ ఖ్ ఆళ్ళ జ 

కుత్సితః), “"పళ్సస్తకఃి” మొదలగు (గన క (ప్రత్యయమనియ ((పోస్తః - 
(కుతి శ్ర శ్ర ౦ లగు స్థలములందు నిందార్థమున క [పత్యయమనియును 

ఎత్ః - (పశస్తః) చెప్పుట కవకొళమున్న ది. 

కుత్చితకః అనుచోట “కన ల ) రాగా అట్టి సంశయమునకు తావు లేకుండ 

(పస్తుతము నిందయే ) అని నొక్కి చెపుటకు క పతయము 

చేరునని చెప్పవచ్చును. ప (వత్య 

టకు క (ప్రత్యయము విధింపబడిన ల నది. ఆయ సూటిగ చెప అదే యత ఆ న ఆయా అర్థ మును సూటిగ చెప్పు శబ్బములకు మరల 
సందర లె అక్వయయు రాదగునా? తగదా ?. అను శంకకు సమాధానముగ ఈ 
ju బ్రమంతయు బయలుదేరినది. ఇచటి సమాధానము మై త్తముపై మూడు విధములుగా 
య్ : మున wy a (1) కుతితమునకే వేరొక రీతిని కుత్చను తెలుపుటకు క (ప్రత్యయము 

Wy తమె 
ఈ (2) (పస్తుతమైన కుత్సనే నొక్కిచెప్పుటకు క (ప్రత్యయము. (శ్రి) అర్ధమును మార్చివేసి 

థి వేరొక అర్ల్వమును చెప ne టకు క |పతఃయము. ల; 
ముగిసినది. వ ఇంతటితో సమానాధికరణ తద్ధితవిచారమ 

బివేర్ యు. జొ దిత 4 ఇల ఇల్ల నిందితము, పశ నము మొదలగు పెక్కు అర్థ ములను బోధించు 

సముద్దేశము 
6] 
(శ) నమానాధికరణ నుబ్ వృత్తి (సమాన) విచారము 
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అవతారళ__ కుత, |పశంస మొదలగు ఛర్మములవలెనే విశేషణ విశేష్యభావ 

మను ధర్మము కూడ, సంపూర్ణమగు పదమునకే సంబంధించునని చెప్పుచున్నాడు. 

ళో విశేషణవి శేష్యత్యం పదయోరుపజాయతే ! 

న (పాతిసదికార్త శ్చ తతెవం వ్యతిరిచ్య తే 11 6 
థి oe) 

విశేషణవిశేష్యత్యమ్ = విశేషణ విశేష్యభావము, పదయోః = సంపూర్ణమైన పదములకు, 

ఉపజాయతే = కలుగును, ఏవమ్ + చ = ఇట్టయినపుడు, తత కౌ అచట, (పాతిపదికార్థః 

= పాతిపదికము యొక్క అర్థము, న + వ్యతిరిచ్యతే = మారదు. 

తాత్సృర్య మ అన్ని విధముల పరిపూర్ణములై న పదముల కే విశేషణ విశేష్య 

భావమను సంబంధము కలుగుచుండును. అట్టిచోట్ల (పాతిపదికార్గములో ఏ విధమైన మార్పును 

ఉండదు, 

వివరణము. “వీరః + పురుషః'' మొదలగు చోటులందు, జాతి, [దవ్య, లింగ, 

సంఖ్యా, కారకములనెడి పాతిపదికార్థము ఆయా పదములవలన మొదట పూర్తిగా బోధ 

పడును. ఇచట ఎట్టి మార్చును ఉండదు. పిదప ఆ రెండు పదములకును ఒకదానితో వేరొక 

దానికి ఆన్వయమును చేసినపుడు, “ఒకటి విశేషణము- మరొకటి విశష్యము ' అను 

సంబంధము వాక్యార్థము రూపముగా సిద్ధించును. “వీరుడైన పురుషుడు” మొదలగు రీతిని 

నోధ కలుగును. కాగా విశేషణ విశేష్యభావమనునది వాక్యార్థరూపమేగాని పదార్భరూపము 

కాదు, 

విశేష విషయములు “విశేషణం విశే ష్యేణ బహులమ్'' (2-1-56) అను 

సూూతముచే సమాసము విధింపబడినది. విశేషణమైన సుబంతము విశేష్యమైన సుబంత ముతో 

సమసించునని ఆర్థము. “సీరప్పురుషఃి' మొదలగునవి ఉదాహరణములు. (ఏర ః + చ - సః 

మానమ్ = ఒక టే 

యగు, అధికరణమ్ = ఆ్యశయః = అర్థము, యస్య + సః ఆ సమానాధికరణః = ఒకే యర్భ 

మును బోధించు పదము). వీనియందు (పకాశించు విశేషణ వి శేష్యభావమను సంబంధమును 

+ పురుషః + చ). ఇట్టివానికి సమానాధికరణ సమాసములని పేరు. (స 

నిశ దీకరించుటకు ఈ [ప్రసంగము బయలుదేరినది. 

సమానాధికరణములగు పదములను వాడినపుడు వాని యర్థము తొలుత విడివిడి 

గానే స్పురించుననియు, పిదప వాక్యముగాకాని సమాసముగాకాని ఆ పదములను బంధింప 

దలచినపుడు ఒకదాని యర్థము. విశేష్యముగాను ((పధానమృు వేరొక దాని యర్థము విశేష 

ణముగాను (ఆ|పధానము) భాసించుననియును నిర్ణయింపవలెను. ఇట్టి సంబంధము వాక్య 

దశలో కలుగునుగాన ఆది వాక్యార్గమగును కాని పదార్థము (పదములయొక్క- అర్థము) 

కానేరదు. 
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7 
వీరః పురుషః , నీలమ్ ఉత్పలమ్' మొదలగు పయోగములలో ag పదార్థములును ముఖ్యములనుట నివృలముగాన, ఒకటి ముఖ్యమనియు వేరొకటి అముఖ్య మనియును చెప్పక తప్పదు, 

(ఏ) 

సామాన్యము 
ప 

శ్రముగా అగుచుండును, అటు కుదరనిచోట్ల గుణ పధాన భావమును (ముఖ్యాఒముఖ్య భావమును) కల్పించుకొనవచ్చును. 
కొగా సమానాదికరణ సమాసములలో విశేషణ విశేష్యభావము వేకగ [పకాశింపు 

161 
అవతారిక సమానా ధికరణములగు స్థలములలో, “ఒకటి గుణము (ఆప ధానము) వేరొకటి |వధానము అను విషయము ఎట్టు తెలియనగునో వివరించుచున్నాడు. 
శో విశేష్యం స్యాదనిర్హాతం నిర్ణాతార్లో విశేషణమ్ । 

చుండును. 

ల ణః ఖః 
| పరార్థత్వేన శేషత్వం సర్వేషాముపకారిణామ్ ॥ ( 

అనిర్జాతమ్ = స్పష్టముగా తలియబడనిది, విశేష్యమ్ = విశేష్యము, స్యాత్ = అగును, నిరా 
తార్గః = స్పష్టముగా తెలి 

క్లో 
£ ఎప్టముగా తెలిసిన అర్థముగలడి, విశేషణమ్ = విశేషణము, స్యాత్ = అగును ఉపకారిణామ్ = ఉపకారముచేయు, సర్వేషామ్ = అన్నిటికి, పరార్థత్వేన = ఇతరముల కుపయోగించుటచే, శేషత్వమ్ = అ్యపధానమగుట, (భవతి = అగును) 

తాల్)ల షమ $ 
వశ రర ము. ఎట్టి విశేషమును తెలియక సామాన్యముగ పేర్క్ఫొ_నబడు వస్తువు ష్యము. దానియందలి ఒకానొక వికేషమును చెప్పునది విశేషణము. విశేషణములన్ని యు వస్తువునకు చెందును. కొవున ఆవి | “aut అధ 
నందును అ_పధానములగును, వి శేష్యమెప్పుడును [ప్రధానముగ 

వివరణము... వేరు చ్రేయునద్ది విశేషణము. ఉదా: “నీలమ్ + ఉత్పలమ్”' (నల్ల కలువ). ఇచట నీల శబ్దము, మిగిలిన కలువలనుండి (పస్తుతమెన కలువను వేరు చేయును, భేదకము (విడదీయునది) అవచేశ నళ - గా గబ), అవచ్చిదకము[(కేటాయించునది), ఉపకారకవ సాయము చేయునది), శేషము (వేరుగా మి అరం న) ఉిమారకము ( 
డం గులునది) మొదలగునవి పిశ్లేషణమునకు నామాంతరములు, వెరు చేయబడునది విశేషంచు గ్ | Op, ne ని సో న్నే fr ళో జ 

/. ట్రా ఆ యురి ౨ కవమున్తు తెలియ కుండ చూపబడిన వసు వు. YJ : aN ర అల్లో 4 ల శో తో ఉదా ఉత్పలమ్ ఈ పదమ్రువ 8 లువనె నను ఉపకార్యము, శేషి మొదలగునవి విశేషం మునవ్ర క. ఇనుము. ఉదయ 
అన్నీ కు క. మ్యమునకు మారు బడ్డు. విశేష్యము సూటిగా [కియతో 

పాయు విశేష్యమునకు సంబంధించిన వివరణములను విశదీక రెంచుచు విశేష్యముతోనే అన్యయించును. కాన అవి ఉపకారకములు. వానికి సూటిగా |క్రియాన్వ యము కుదురదు. అందుచే విశేవ్యము (ప్రధానము. విశేషణము అ, పధానము 
కన విశేష విషయములు.___ విశేషణములన్నియు సామాన్యముగా గుణములను తెలు శం. గుణము లెప్పుడును ఒక [ద్రవ్యమును ఆశ్రయించి ఉండును. " (విడిగా నుండవు), 

ద్రవ్యము పధానమును దానియందలి గుణము అృపధానమును 

నముద్రేశము 593 వదకొండము 

విశేష్యము ఎల్లపుడును [దవ్యమై యుండును. [దవ్యమునకే [కియతో అన్వయము సహజము. 
గుణమున కది అసంభవము. ఉదా: “రకం సరసిజమానయి”” (ఎర్రని పద్మమును 
తెమ్ము). ఇచట “తెచ్చుట” అను క్రియతో పద్మమున కే సంబంధము కుదురును. “ఎరుపు” 
అను గుణమును విడిగా తెచ్చుట కుదురదు. [ద్రవ్యము ద్వారా గుణమునకు (కియాన్వయము 
లభించును. కాగా (కియతో అన్వయించు (దవ్యమే ముఖ్యమగుటయు, దానికి తోడ్పడు 
గుణము అముఖ్యమగుటయును స్వభావసిద్ధమని అనవచ్చును. [71 

అవతారిక పె యంశమును వేరొక రీతిని వివరించుచున్నా డు. 

లో విభ క్రి భేదో నియమాద్లుణ గుణ్యభిధాయినో।ః | 

సామానాధికరణ్యస్య (పసిదిర౦వ్య శబయో;ః ॥ 8 ధద ది 

గుణగుణ్యభిధాయినోః = గుణమును |దవ్యము (గుణి) ను చెప్పు శబ్ద్బములకు, నియమాత్ = 

తప్పక, విభ _కిభేదః = వేర్వేరు విభ క్రియండుట, (భవతి = అగును), [ద్రవ్యళబ్దయోః = 
[దవ్యములను బోధించు రెండు శబ్దములకు, సామానాధికరణ్యస్య = సమానాధికరణ భావము 

యొక్క (ఒకే విభ క్టిలో ఉండుట = ఒకే యర్థమును తెలుపుట) |ప్రసిద్ధిః = పసిద్ధి, 
(స్యాత్ = అగును), 

తొల్బ్రర్మ ము [దవ్యమును వేరుగను, దావియందలి గుణమును వేరుగను, 

చెప్పునపుడు (దవ్యమును బోధించు శబ్దమునకు షష్టీ విభ క్రియు గుణమును బోధించు శబ్దము 

నకు [పథమయు తప్పక వచ్చును. అడి సహజమును శాస్త్రీ యమును అగును. ఉదా : 

"పటస్య శుక్తః (బట్టయొక్క- తెలుపు). అట్టుగాక రెండు శబ్దములును [దవ్యవాచకములే 

అయినచో రెండిటికిని ప్రథమయే సహజము. ఆ రెండును సమానాధికరణములగును. సామర్థ్య 
మును సందర్భమును బట్టి అందొకటి |పధానమును వేరొకటి అ పధానమును అగుచుండును. 

ఉదా : “వీరః పురుషః?” (వీరుడైన వుతుషుడు). 

వివరణము [దవ్యమాధారము. గుణమాధేయము. కాగా ఒకప్పుడు గుణమును 
ముఖ్యముగను [ద్రవ్యముమ అముఖ్యముగను సూచింపదలచినపుడు అట్టి సంబంధము విశద 
మగుటకు |దవ్యవాచకమునకు షష్టియు (షష్టి సంబంధమును సూచించును), గుణవాచకము 

నకు [ప్రథమయు (ముఖ్యమగు స్వార్థమును [పథమ సూచించును) సహజములు. ఇట్టి పయో 

గములను వ్యధికరణములందురు. అనగా వేర్వేరు విభక్తులను కలిగిన పదములు ఏదో ఒక 

సంబంధమును బట్టి అన్వయమును పొంది గుణ[పధాన భావమును స్పష్టపరచుట. ఉదా: 

“పటస్య శక్తః “రాజ్ఞః పురుషః'” మొదలగునవి. ఇచట విడిగా పదములను వాడవచ్చును. 

లేక షష్టీ తత్పురుష సమాసమునై నను చేయవచ్చును (పటజక్టః, రాజపురుషః, మొదలగు 
నవి) వ్యధికర ణము లగుటయే వై యధికర ణ్యము, ఇట్టి నందర్భములలో గుణ పధాన భావము 

విభక్తులను బట్టియే విశదమగును. అట్టుగాక రెండు పదములును [దవ్యమునే బోధించునపుడు, 

తమ తమ సహజార్థమును తెలుపుచు పథ్రమా విభక్రియే రెండిటికిని అగును ఉదా : “వీరః 

[36] 
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పురుషః”, విన 
U 

పురుషః ఇట్టివి సమానాధికరణము లగును. (ఒకే విభక్తి కలిగి చివరకు సణ పడన ang జ భావమును పొందుట). ఇట్టిచోట్ట రెండిటిని ముఖ్యముగ అన్వయించుట సహజచ్ను కాదుగాన స్ఫుటముగ లేకున్నను |పయోగ సామర్థ్యమునుబట్టి గుణ్యపధాన భావమును తుదకు అ గీక రింపక తప్పదు. అనగా వానికి విశేషణ విశేష్య సంబంధము ఏర్పడును. (“వీవడై న్ ఫర షుడు మొదలగు అర్థము వచ్చును). సమానాధిక రణములగు పదములను గూడ విడిపడి వాడవచ్చును, లేక_ నమానమును చేసియెనను (పయోగింసవచ్చును /వీరపురువ or రీతిని), అట్టి సమాసమే కర్మధాయమనబడును. "స్ (రకవదవు. es Holl 

వతారిక్ర__ వ అవతారిక రండు పదములుకూడ ముఖ్యముగా (దవ్యమునే బోధించు సమా 

శో దవ్యేఒనిరాత జాతీయే కృష సయుజ గ్ ద | న్ కృష్ట శబః (సయుజ్యతే । 

అనిర్హాతగుణచె వతి సవ రచే బ్ . స్ స్ట టై లశబ్దః (పన _ర్లకే || ( 

అనిరాత జాతీయే దం we 
గ. అ ఇఎష్టముగ తెలియని జాతిగల, |ద్రవ్యే = ఓక పడారమందు కోష 
రీఠుక జా షు ఆ న లి ' - 

ల - (దవ్య + ఏవ = పదారమందే, తిలశబ __ తిల, అను బ్రము, (ప్రవ ర్రతే = [పవ రించును, ఇ ధి క్ష న 

తలౌతెరంయు అ 1 . 

““కృష్ణతిలాః” టయ కృపాం తిలా (నల్ల నువ్వులు - ఇచటనే సమాసమైనచో 
చున ది ఇచట కష్ష న అను పయోగమును తీసికొని సమన్వయము చూపబడు కన ట్ ల్లి శబ్దము స్వతం[తముగ డికి [ద్రవ్యమును చెప్పవచ్చును ([దవ మున 

ణమునకును అభేదమును కల్పించి ““నలకాకులు”” న క్రో (. న్ థ్ 

ఒక వస్తువును బోధించున 9 క్రై యిలలు మొదలగు ఏదో క్ష hha ంబుననుటకు అవకాశముండును). ఆయినను a DD వు వది గ్ వజ x 

ందినది ?"* /కాకియా _ ™ లుయ్తు ? ఎ జొతిక్టి (కాకియా _ కోకిలయా మొదలగు) అను సంశయము తప్పదు. అక్షే తిలశబన్ను 
(త్త) 

నవి) చెప్పజాలదు. ఇచట క్రూ ఎను. కాని గుణమును (నలుపు, తెలుపు, మొదలగు శబప్పు నాపని ఇ (| డ్ గుణమును గురించి సంశయము తప్పదు. కాగా కృష “నము జ రశద్దిము గుణమును అపేక్షించమగాన రెండ్రిటిక్తిని విశేషాపేక్ష సమానమే ఏను, (అందువలన రెండును ఒకడ్రానితో వేరొకటి కలిసి సంశయమ యరము 
” 

లెని బొ ధింప సమకట్టును). అదియే విశేషణ విశష్యభావము. అదే సముచితము డక్ 
శో నామాన్యానామ సంబంధాతా విశేషే వ్యవసితౌ ; 

ల్ల 5 జాలి లం థి _ రూవా౬ భీదాద్వి శేషం తమభివ్యంక్రుం న శక్నుతః ॥ | 10 
-సామాన్యానామ్ == 'క్రేవ ము § వల (దవ్య సామాన్యములకు, అసంబంధాత్ = సంబంధము లేనందు 

er ul an 
STE To 

) నముచేళము $95 'వదకొండము 

11] 
వలన, తౌ = ఆ కృష్ణ - తిల - శబ్దములు, విశేషే = ఆయా విశేషమందు, వ్యవస్థితౌ = 

నియతములు, (భవతః = అగును); తమ్ జ ఆ, విశేషమ్ = విశేషమును, రూపా౭ ఖేదాడ్ = 

స్వరూపములో భేదము లేనందువలన, అభివ్యంక్తుమ్ = విశదపరచుటకు, న + శక్నుతః = 

సమర్థములు కావు. 

తాత్స్రర్భం ము... “కృష్ణాః _ తీలాః”” మొదలగుచోట్ట రెండు శబ్దములును ఎట్టి 

విశేషమునులేని [ద్రవ్యమునే టోధించుచున్నచో వానికి పరస్పరము సంబంధము కుదురదు. 

(దేనికదే ముఖ్యమైన. రెండు వస్తువులను కలిపి చెప్పుట ఎందులకు ? ఇట్టివి ద్యంద్య సమాస 

ములు కావు గదా :) కాన ఆ రెండు శబ్దములును విశేషమునే సూచించునని చేప్పవలెను 

(కృష్ణ శబ్దము తిలజాతి విశేషమును తిలశబ్దము కృష్ణ గుణవిశేషమును అపేక్షింపక తప్పదు). 

అయితే - ఆ రెండు శబ్దముల స్వరూపము ఎప్పుడును ఒక చేగాన (సామాన్యమును చెప్పినను 

విశేషమును చెప్పినను) ఆయా విశేషము వెనువెంటనే విశదము కాదు. 

వివరణము కృష్ణ - తిల _ శబ్దములకు ఒక సంబంధమున్నదని తెలియక 

పూర్వము, అభీష్టమైన విశేషార్థము వానివలన తెలియుట కష్టము. అందుచే వానికొక సంబంధ 

' మును చెప్పవలెను. అదియే “విశేషణ విశేష్యభావము” అని ఫలితము. 

లో తావేవం సన్ని పతితౌ భేదేన (పతిపాదనే । 

అవచ్చేదమివాఒధాయ సంశయం వ్యపకర్ష తః il 11 

ఏవమ్ = ఇట్లు, (పతిపాదనే = అర్థమును బోధించుటయందు, భేదేన = భేదముతో, సన్ని 
పతీతౌ = ఒక దగ్గర కూడిన, తొ = ఆ రెండు శబ్దములును, ఆవచ్చేదమ్ = నిశ్చయమును; 

ఆధాయ + ఇవ = వహించినట్టు, సంశయమ్ = సందేహమును, వ్యపకర్షతః = పోగొట్టును. 

తాత్పర్యము--- “కృష్ణాః తిలాః” అని విడిగాకాని “కృష్ణతిలాః* అని సమాస 

ముగా కాని [పయోగించినపుడు, ఆ రెండు శబ్దములకు గల సంబంధ మొకటి తప్పక స్పురించి 

కృష్ణ శబ్దము గుణమును (నలుపు) చెప్పి విశేషణమగుననియు, తిలశబ్దము (ద్రవ్యమును 

బోధించి విశేష్యమగుననియు నిర్ణయము కలుగును. అట్టి నిర్ణయము వానికిగల పరస్పరా 

'పీక్ష అనెడి ధర్మమువలన ఏర్పడును. (ఇట్టి చోట్ట తిలశబ్దముతో కలియు కృష్ణశబ్దము గుణ 

విశేషవాచకమనియు, కృష్ణశబ్దముతో కలియు తిలశబ్దము _దవ్యవిశేషవాచకమనియును 

తెలియుచుండును). 

వివరణము ఎట్టి సంబంధమును లేని విడి విడి పదములు సరియైన అర్థమును 

బోధీంపజాలవు. కావున సమాసముగనో వాక్యముగనో పదములను వాడినపుడు వానికొక 

సంబంధముండి తీరవలెను అట్టే సంబంధిము ఆర్థమందు కలుగు సంశయములను పోగొట్టును. 

(పకృతమున గుణవాచకమును (కృష్ణ) దవ్యవాచకమును (తిల) కలిపి పలికినపుడు ద్రవ్యము 

(పధానమనియు, గుణము [దవ్యమందుండును గాన ఆ ప్రధానమనియును విశదమైపోవును. 



ఇటీ తీరునే విశేషణ విశేష గచ ల Cu [12 
ప ష్యభావమందురు. ఆ పదములకు గల సంబంధమదియే యని సారాం 

“వీరః పురుషః” మొదలగు చోట్ల రెండును దవ్యవాచకములే అగును. అయినను అచట గూడ విశేషణ విశేష్యభావమును సందర్భానుసారము కల్పింపక తప్పదు. సమానాధి కరణ సమానము లన్నిటియందును ఈ తీరునే ఊహించు నది. 1 11 

అవతారిక. “వీరపురుషః'”, '“కృష్ణతిలాః” మొదలగు చోట పదారములకు ఏర్పడు విశేషణ వి శేష్యభావము సామానాధిక రణ్య రూపము. సామానాధికరణ్యమనగా ఎటిది? సమానమ్ + అధికరణమ్ + యస్య సః = సమానాధికరణః _ సమానాధికరణస్య' భావః = సామానాధికరణ్యమ్” అని వ్యుత్పత్తి. అధికరణమనగా ఆశయము __లేక_ ఆధారము కావున అనేకములు ఓక స్థలమందుండుటి” ఆనీ సామాన్యమగు అరము, [ప్రకృతమున ఈ యర్థ మెట్టు సరిపోవును + “వేర్వేరు (పవృత్తి సిమి త్తములు గల (జాతి, గుణము మొదలగు నవి) రెండు శబ్దములు ఒకే యర్థమును బోధించుటి'యా? లేక. “రెండు శబములకును అర్థ మొకటియే” అనియా ? _లేక_ ' రెండర్థములకును ఆధార మొకటియే” అనియా :_ మొదలగు శంకలు కలుగును. వానిని తొల క్ . గించుటకు సామానాథికర మన విశదీకరించుచున్నాడు. 
య | పైలా 

శో 
అది ఎ అం ల్! (దవ్యాత్మా గుణసంసర్గభేదా దా(శ్రీయతే సృథక్ । 

జొతిసంబంధ భేదాచ్చ ద్వితీయ ఇవ గృహ్యాశే [1 [2 
గుణ సంసర్గభేదాత్ = గుణముతోడి సంబం (దవ్యమనెడి ఆత్మ (పదార్థము), పృథక్ = వేరుగా, ఆశ్రీయతే = స్వీకరింపబడును, జాతి సంబంధ భేదాత్ + చ = జాతియొక్క- సంబంధముచే ఏర్పడు భేదమువలన, ది తీయః + ఇవ = రెండవదివలె, గృహ్యతే = |గహింపబడును. " 

వివరణము... “కృష్ణాః = తిలా” వస్తువును బోధించును. ఆ వస్తువు వా సవమ్వుగ 
ఆధారము) ఆదొకటియే అయిన Se 

మొద లగుచోట్ట రెండు శబములును ఒకే 

ఆత్మదై తన్యమే. (అదే | పపంచమంతకును 
ను గుణసంబంధము చేతను (నలుపు, తెలుపు మొదలగునది). 

వము, ఉత్పలత్వము మొదలగునది) రెండుగ భాసించుచుండును. 
ననుబట్టి ఏర్పడును. కాగా కృతకమైన భేదముచే 

మ 597 . ఫదకొండము 
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అనతొరిరకో్___ పె యంశమునే సమర్థించుచున్నాడు. 

శో నిమిత్తెరభిసంబంధా ద్య నిమిత్త సరూపతా | 

తయైకస్యాఒపి నానాత్వం రూపాఒభేదాత్ ప్రకల్బ్యతే ॥/ [8 

నిమిత్తైః = గుణము, జాతి మొదలగు (పవృ తి నిమి త్రములతో, ఆభిసంబంధౌత్ .= సంబం 

ధము వలన, నిమి త్తసరూపతా = నిమి_త్తముల సారూప్యము, యా = ఏది కలదో, తయా 

దానిచే, ఏకస్య + అపి = ఒకటే ఆయిన దానికిని ([దవ్యమునకు), నానాత్యమ్ = ఆ 
కత్వము, (భేదము), రూపా౭౬భేదాత్ = స్వరూపము యొక్క. భేదము లేనందువలన, ప 
ల్ప్యతే = కల్పింపబడును. 

|| 

ab 

రగ 

జౌ 

తాత్సర్భము.__ [దవ్యమొకటే. అయినను దానియందలి గుణము, జాతి, మొదలగు 

ధర్మములకు గల భేదమును పురస్కరించుకొని, [దవ్యభేదమును కల్పించుకొనవచ్చును. 
ఉదా! తిలాః ౫ నువ్వులు. ఈ పదార్థ మెప్పుడును ఒకటే. కాని కృష్ణ, శుక్ల (తెల్లని) మొద 

లగు గుణముల ఖేదమువలన దీనికిని భేదము కల్పింపబడును. కాగా ““కృష్టతిలాః”' అనుచోట 

కృష్ణ శబ్దము “నల్ల నువ్వులు" అను ఒక దవ్యమును, తిల శబ్దము “నువ్యులు' అను 

వేరొక దవ్యమును బోధించుటచే రండు దవ్యములున్న వని కావింపవలెను, 118 

అవతారిక. మీద చూపిన విధమున భేదకల్పనచే సిద్ధించిన రెండు (ద్రవ్యము 
లును ఆధేయములే. (ఒక వస్తువును ఆశయించునవి). వీని కాధారమగు మూడవ దవ్యమును 
కూడ కల్పించుకొన వలెనని చెప్పుచున్నాడు. 

శో ద్రవ్యావస్థా తృతీయా తు యస్యాం సంసృజ్యతే ద్వయమ్ । 

తయోరవనస్టయో ర్ఫేదాదా శ యత్వే నియుజ్యతే ॥ 14 చి 

ద్వయమ్ = జాతి, గుణములచే వేరుచేయబడిన (దవ్యద్వయము, యస్యామ్ = వ్ర అవస్థ 

యందు, సంసృజ్యతే = క్రలియునో, (సా = అట్టి), తృతీయా = మూడవదై న, [దవ్యావస్థా 

+ తు = (దవ్యముయొక్క. ఆవస్థ అయితే, తయోః = ఆ, అవస్థయోః = ఆవస్థలకు, 

భేదాత్ = భేదమువలన, ఆశయత్వే = ఆధారముగా, నియుజ్యతే = కల్పింపబడును. 

తాల్ఫ్రర్భం ము. పూర్వో క్తమగు కల్చనచే సిద్ధించిన రెండు [దవ్యములకును 

ఆధారమగునట్టుగా మూడవ |దవ్యము నొకదానిని కూడ కల్పింపవలెను. దానిపై రెండు 

(ద్రవ్యములును కలిసి విశమించును. ఈ రీతిని సామానాధికరణ్యము సాధ్యమగును. (రెండు 
వేర్వేరు వస్తువులు ఒక దానియందు కూడుట). ఆనగా సమానాధికరణ స్థలములలో పదార్థ 

ముల సంబంధమును భావించు సమయమున మూడవ [దవ్యమును కూడ అంగీకరించినగాని 

సాంకేతికమైన సామానాధికరణ్యము సంభవింపదని ఫలించును. 

వివరణము ““కృష్ణాః = తిలాఃకి. ఇచట కృష్ణ శబ్ద మొక తిల[ద్రవ్యమును 



వాక్యపదీయము 598 వృతి 
తిలశబ్దము వేరొక తిల ద్రవ్యమును బోధించును. ఈ రెండింటికిని ఆధారముగ మూడవ (శై 
[దవ్యము కలదని ఊహింపవలెను. దీనియందు పై రెండును కలిసియండును. ఇదియే 
సామానాధికరణ్యము. ఇట్టి కల్పన చేయనిచో సామా నాధికరణ్యము సార్థకము కాకపోవును, 

+. nl 4 

అవతారిక... ఒకే |దవ్యమునకు బుద్ధి పరికల్పితమైన భేదమును చూపవచ్చునని 

అనుతున్నా డు. గ 

శో బుర్ధ్యికం భిద్యతే భిన్న మెకత్వంచోపగచ్చతి | 

బుద్ధ్యా౬ వస్తా విభజ్యంతే సాహ్యర్థస్య విధాయికా ॥ 15 
ఎకమ్ = ఒకటే అగు వస్తువు, బుద్ధా = బుద్ధిచే, భిద్యతే = వేరుచేయబడును, భిన్నమ్ = 
విడివిడిగా ఉండునది, ఏకత్వమ్ = ఓక టేయగుటను, ఉపగచ్శతి + చ == పొందునుకూడ 

జ 
చ 

అవస్థాః = అవస్థలు, బుద్ధ్యా = బుద్ధిచె, విభజ్యంతే = విడదీయబడును, సాజ ఆ బుద్ధి, . 
అర్ధ స్య = అర్థమును, విధాయికా + హి == సమర్పించునది గదా! ' a 

“a, 

తాత్సర్యము.._ ఎట్టి యర్థమునయినను (పకాశింపజేయు శకి బుద్ధికి గలదు, 
దాని వలననే ఒక వస్తువే ఎన్నో వస్తువులుగాను, ఎన్నో వస్తువులు ఒకే వసువుగాను భాసించు 
చుండును, 

న 

వివరణము... కాగా “కృష్ణతిలాః'' మొదలగుచోట్ట సమాసము కానపుడు ఆ 
రెండు శబ్రములును వేర్వేరు [దవ్యములను బోధించుననియు, సమాసమైనపుడు ఒకే డ్ 

దస మును తెలియజేయననియును ఈ మొదలగు విశేషాంశములు బుద్దివె భవము యొక్క. ఫలిత 
ములే అని తెలియవలెను. న 5 

అవతారిక. బుద్ధి పరికల్పితములై న భేదా౭_ భేదములు వా ర్రికకారునికి (కాత్యా యనుడు) అభిమతమే అని చెప్పుచున్నాడు. 

ళో॥ వ్యపదేశివదేకస్మిన్ బుద్ధ్యా నానార్థకల్పనా | : 
తయా కల్సితభేదః సన్నర్థాత్మా వ్యపదిశ్యతే ॥ “18 

ఏక స్మిన్ = ఒకే వస్తువునందు, వ్యపదేశివత్ = వేర్వేరు వ్యవహారములు కలిగినటుండుట 
వ 

ల 
భవతి = అగును), బుద్దా జ మనసుచే, నానార్థ కల్పనా = పెక్కు ఆర్థములను కల్పించుట, క్ = అగున = స . ( 8 అగును), తయా = ఆ బుద్ధిచే, కల్పితభేదః + సన్ = ఏర్పడిన భేదములు గలదె 
అర్భాత్మా = ఆర్థస్వరూపము, వ్యపదిళ్యతే = వ్యవహరింపబడును. _ 

తాత్పర్యము... ఒకే వస్తువు బుద్ధి క్రిచే వేర్వేరుగ భాసింపవచ్చును. శబ్దముల 
ది వలన కలుగు అర్థజ్ఞానమంతయు బుద్ధియొక్కు వికారమే లేని భేదములను ' కూడ కల్పించి' ' 

ఒక వస్తువునే అనేకముగ బుద్ధి చూపించగలదు. 

వాక్యపదీయము 599 వృత్తి 
లి [17 

వివరణము ముఖ్యమగు ఒక ధర్మమును బట్టి ఒక వస్తువును ఒక శబ్దముతో 
బోధింతుము. అది సహజమే. కాని ఒకప్పుడు అట్టి ధర్మమును కల్పించియైనను ఆ శబ్దముతో 
ఆ యర్థమును బోధించుట లోకసిద్ధమైన విషయము. ఉదా : ముగ్గురు కుమారులున్నపుడు 

వరుసగా “అయమ్ జ్యేష్టః” (ఇతడు పెద్దవాడు), “ఆయం మధ్యమః '” (ఇతడు నడిమి 

వాడు), “అయం కనిష్టః'” (ఇతడు చివరివాడు) అను వ్యవహారము ఆ ముగ్గురికిని సూటిగ 

సరిపోవును. అట్టుగాక ఒకే కుమారుడున్న సందర్భములో కూడ పై వ్యవహారములు వినబడు 

చుండును. (“వీడే జ్యేష్టుడును, మధ్యముడును, కనిష్టుడును కూడి. అని యనుచుందురు) 
ఇచట జ్యేష్టత్యము, మధ్యమత్వము, కనిష్టత్వము అను ధర్మములు ఒకే వ్య క్రియందు సంభ 
వింపవు. అయినను బుద్ధిచే కల్పించి ఆయా శబ్దములను వాడుచుందురు. ఈ విధముగ ఒకే 

వస్తువునకు వేర్వేరు ధర్మములను ఆరోపించి (ఆంటగట్టి) చెప్పుటయే “*వ్యపదేశివద్భావము” 
అగును. . 

విశేష విషయములు వి = విశిష్టః an ముఖ్యమెన, అపదేశః = వ్యవహారము, 

అస్య + అస్తి = దీనికి గలదు = వ్యపదేశీ = ముఖ్యమైన ధర్మమునుబట్టి ఒకానొక శబ్దముచే 

సూటిగా బోధింపబడునది. ఉదా : “జ్యేష్ట”, పెద్దతనమను ధర్మముచే పెద్దయగు వానిని 

ఇది సహజముగా చెప్పును. “వ్యపదేశినా + తుల్యమ్ = వ్యపదేశివత్ = ముఖ్యమైన వ్యవ 
హారము కలిగిన దానితో సమానము. (కల్పనవలన ఆట్టగుట కుదురును). ''ఆద్యంతవదేక 
స్కిన్” (1-1-21) ఆను సూత్రమును వ్యాఖ్యానించు సందర్భమున తత్ర వ్యపదేశివద్వచ 
నమ్ | ఏకాచో ద్వే [పథమార్థమ్' ఆని కాత్యాయనుడు తొలుత చెప్పెను. “ఏకాచోద్యే 

(పథమస్య”” (6-1-1) అను సూత్రము ధాతువునందలి తొలి ఏకాచ్చునకు (ఏకః + అచ్ + 

యస్య - సః = ఒక అచ్చుగల భాగము) ద్విత్వమును విధించును. ఒకే ఒక అచ్చుగా ఉన్న 

'“'ఇ” మొదలగు ధాతువులకు గూడ ఆద్విత్వము సిద్ధించుటకై వ్వపదెశివద్భావమును నొక్కి 

చెప్పక తప్పదని ఈ వచనముయొక్క ఆశయము. పిదప “అవచనాత్ లోకవిజ్ఞానాత్ 

సిద్ధమ్'' అను వచనముతో మీది [పతిపాదనమును ఆతడే ఖండించెను. వ్యపదేశివద్భావము 

లోకసిద్ధమే ఆనియు వేరుగ చెప్పనక్కరలేదనియును దీని ఖావము. దీనివలన బుద్ధి కల్పిత 

మైన భేదము (అభేదము కూడ) కాత్యాయనునికి అభిమత మేయని విశదమగును. 1161 
' 

ts a హి ష్రగ్ 

, అవతారిక భేదము లేకున్నను భేదమును కల్పించుటలో, ““శిలాప్కుతకస్య 

శరీరమ్” (సన్నికల్లు యొక్క శరీరము) అను ఒక ఉదాహరణమును చూపుచుందురు. దానిని 
గురించి మాటాడుచున్నాడు. 

"= ళ్లోః క్రియాభేదేన దృష్టానామళ్మాదీనాం పునః పునః । 
eee కించిద్దర్శన మన్వేన దర్శనేనాపది శ్యతే |] 17 

| కియాభేదేన = వ్యాపారముల భేదముచే, పునః పునః = పెక్కుసారులు, దృష్టానామ్ = 
చూడజడిన, అళ్మాదినామ్ ా రాయి, మొదలగువానియొక్క-, కించిత్ = ఒకానొక, దర్శనమ్ 

= జ్ఞానము, అన్యేన = వేరొక, దర్శనేన = జ్ఞానముచే, అపదిశ్యతే = వ్యవహరింపబడును. 



నాక్యపదీయము 600 
we . 19 తాత్ఫర్భోంయు_... శిలాపు తకస్య శరీరమ్'” అని [పయోగము, లాపు కర్ర మనగా సన్నికల్లు, (నూరుకొనుట కుపయో గించు రాతి పలక అది ఎల్టపుడును ఒకే విధముగ నుండును. వేరుగ దాని శరిరమన్నది లేదు. దాని స్వరూపమున భేదముండదు. (అవయవాదుల భేదము = అనగా శరీరమును అదియును ఒకటే). అయినను భేదమును కల్పించి “దానికి సంబంధించిన శరీరము” అని వాడుక జరుగుచుండును. ఇచట [క్రియలను బటి భేదమును కల్పించుకొనవలెను. ఆనగా = నూరుకొనుట, గుండచేయుట, మొదలగు పెక్కు పనులకు ఆ రాతి పలక ఉపయోగించును గదా! అందొక్కొాక్క్ల పనికి సంబంధించిన పలక వేరు వేరని భావించి, భేదముసు కల్పించుకొని పకృతమైన పనికి సంబంధించిన “రాతి పలక యొక్క శరీరమిది”'__ అన్న విధముగా చెప్పుకొనవలెను. 11 74 

అవతారిక ఈ విధముగనే “ఇ (ణ్) మొదలగు ధాతువుల విషయమున 
గూడ, ఏకా చ్హ్యమును (ఏకః + అద్ + యన్య _- సః = వక్రాచ్ = ఒక అచ్చును కలిగిన భాగము. ఏకాచః _ భావః = ఏకాచ్హ్యమ్) కల్పించుకొనవచ్చునని అనుచున్నాడు. 

శో (ప్రయోగ భేదాద్దాతూనాం (పకల్చ్య బహురూపతామ్ | 
భేదాఒ భేదావపాదాయ క్వచి చేకాచ్చ్యముచ్య తే || 18 

పయోగ భేడాత్ = [పయోగముల భేదమువలన, ధాతూనామ్ = ధాతువులకు, (ఒకే అచ్చుగా ఉన్న “ఇ” మొదలగువానికి), _బహురూపతామ్ = పెక్కు రూపములను, [పకల్ప్య = కల్పించి, భేదాఒభేదా = భేదమును అభేదమును, ఉపాదాయ ఆ స్వీకరించి, క్వచిత్ =-కొన్ని చోట, ఏకొ_్హ్యమ్ = ఏకా చ్వ్వము, ఉచ్యతే = చెప్పబడును. 

రాళ్ళుర్భంయ..... “ఇ” (గతా = వెళ్ళుట) అను ధాతువునకు వేర్వేరు ప్రత్యయ ములను కూర్చినపుడు, ఏతి, అయనమ్, ఇతః, ఏతా, మొదలగు పెక్కు. రూపములగును. అవన్నియు ఇణ్ ధాతువులే అనుకొని భేదమును, (ప్రకృతకార్యము విషయమున అభేదమును ఆ్మశయించినచో ధాతువునకు వీకా ద్వ్యము సిద్ధించును. (అవవ్నియు ఒక అచ్చుగల భాగములే) 

వివరణము. *వీకాచ్'* అను పదము బహు|వీపొ (ఏకః, అచ్, యస్య _ సః) అన్నవుడు “ఇ ధాతువు ఏకాచ్చు కానేరదు. (గద్, వద్, మొదలగు ధాతువులవలె ఒక పృగల భాగ మిచట లేదు. ఒకే అచ్చు మాత మున్నది) కావున [పయోగ భేదమును ' ధాతు భేదమును కల్పించి వీకాచ్త్యమును సాధింపవలెను' (అవన్నియు “వేర్వేరు ధాతు మి” అనగానే ఒక అచ్చుగల భాగములగును) అవే “ఇ అనుచోట. (ఇయాయ ౬ అను రూపమును సాధించుటకు ద్విత్వము చేయునపుడు) అభేదమును కల్పించి (ఆదియు ఇదియును 
ఒకటే అని చెప్పి) ఎకాచ్హ్యమును సంపాదించుకొనవలెను, 1] 514 

అవతారిక... సై విషయముననే వేరొక తీరున సమన్వయమును చూప్పుచున్నాడు. 

న్నశ్తి 
నముబ్దేశము 601 పదకొ:ండము 

శ్లో॥ అన్వయవ్యతిరేకాఖ్యామర్థవాన్ పరికల్పితః । 
ఎకోధాత్వర్గవిగమాత్ వర్ష త్వేనోపచ ర్యశే ॥ ' 18 

ఆన్వయవ్యతి రేకాభ్యామ్ = ఉండుట లేకపోవుట, అనువానిచే, ఆర్థవాన్ = అర్థమును కలిగి 

నదిగా, పరికల్పితః = కల్పింపబడిన, ఏకః = ఒకటి (అచ్చు), ధాత్యర్థవిగమాత్ = ధాతువు 
యొక్క అర్థము లేనందువలన, వర్జత్వేన = వర్ణముగా, ఉపచర్యలే = చెప్పబడును. 

తాత్పర్యము... “ఇ” ధాతువును ఆయా (ప్రత్యయములు చేరునపుడు తన 
యర్థము (వెళ్ళుట) అను గతముగ నుండును. (పత్యయములవియే అయినను ధాతువును 

మార్చినచో ఆ యర్థ ముండదు. ఈ అన్వయ వ్యతిరేకములచే ఏతి, అయనమ్, మొదలగు 
చోట్ల ఉండు ధాతువు (ఇణ్) “అర్థవత్తు” (అర్థముగ లది) ఆనియు, ““ఇయాయ'' (ఇ _ 

ధాతువునకు లిట్టు రూపము - ద్విత్వాదికార్యములు - ఇచట. “ఇ” అను ఒక వర్గమునే గహిం 

తుము) అనుచోట ఉండు “ఇ” అనునది అనర్థకమనియును కల్పించి “ఆర్థముగల ధాతువు 
నకు అవయవమైన ఒకే అచ్చు “ఇ” అనునది” అని ఏకాచ్త్వమును సాధింపవచ్చును. 

వివరణము ఇజ్ ధాతువునకు “తి” ప్రత్యయము (లట్టు- (పథమ పరు, 
షము = ఏకవచనము) చేరినపుడు “ఏతి” (వెళ్ళుచున్నాడు) అను రూపమగును. “అని 
(ప్రత్యయము చేరినచో '““ఆయనమ్” (వెళ్లట) అను రూపమగును. ఇళ్లే ఆయా (ప్రత్యయ 
ములు చేరినవుడు రూపములు మారినను “వెళ్ళు” అను ధాత్వర్థము మాత్రము మారదు. 
ఇది అన్వయము (ధాతువున్న పుడు దాని అర్థముండుట్స. (ప్రత్యయములు మారకపోయినను 

ధాతువు మారినచో “వెళ్ళు” అను అర్థము లేకుండుట వ్యతిరేకము లేక వ్యభిచారము. 
(ఉదా ; కరోతి = చేయుచున్నాడు, కరణమ్ = చేయుట, మొదలగునవి. ఈ రీతిని ఏతి, 
ఆయనమ్, మొడలగుచోట్ట సార్థకముగా ఉన్న ధాతువునకు అవయవమై నిరర్ధక మైన ఒక 
అచ్చే (ఇ) '“ఇయాయ'' అనుచోట ఉన్నదని చెప్పి, దానికి ఏకాచ్త్వమును సమర్థింపనగును. 
(ఏకాచ్చ మ్ = ఒకే 'అచ్చుగ ఉండుట) అట్టు అచట ద్విత్యమను కార్యమును సాధించుకొన 
వచ్చును. 1191 

అవతారిక... ఇట్టు బౌద్ధమైన కల్పనలచే భేదమును స్వీకరించి వ్యపదేశివద్భావ 
మును సాధించినక్లే, సామానాధికరణ్యమును గూడ సంపాదింపవచ్చునని |ప్రకృతాంశమును 
ముగించుచున్నా డు. 

శో ద్రవ్యాత్మానస్ర్రయ స్తస్మాత్ బుద్ధొ నానా వ్యవస్థితాః | 

ఆ(శ్రయా[శయిధర్మేణేత్యయం పూర్వేభ్య ఆగమః ॥ 20 

తస్మాత్ = అందువలన, |తయః। = నూడైన, [దవ్యాత్మానః = (దవ్య స్వరూపములు 

ఆక్రయాశయి ధర్మేణ = ఆధారాధేయథావముతో, నానా = వేర్వేరుగ, బుద్దౌ = బుద్ది 

“3 పూర్వేభ్యః = పెద్దలనుండి, (ఆగతః = వచ్చినది). 

ముడతలను మా అడక కననా సనం వక నతన ఆక దవా కలకడ లికా కనక తవా నకు నాకము రదర నాకం హననం 



అలక 
| తాత్పర్యము... '“కృష్ణతిలాఃో, “వీరపురుషః” మొదలగు సమాస సలముల చే గాని, “కృష్ణాః తిలాః”, “వీరః పురుషః” మొదలగు వ్యాసస్టలములందుగాని '(అట్టి వాకము లందుగాని) మూడు విధములైన ద్రవ్యములుండునని మనసులో అనుక్తానవలెను ణముతో కూడినది ఒక (దవ్యము (కృష్ణ, మొదలగు శబ్దములచే బోధింపబడునది). జాలితో కూడినది రెండవ _దవ్యము (తిలాది శబ్దములచే తెలియునది). రెండిటి సంబంధమును వహించునది మూడవ [ద్రవ్యము (రెండు శబ్దములను అన్వయించునపుడు తెలియునది). ఇందు మొదటి రెండును ఆధేయములు (వేరొకదానియందు పశ మించునవి). మూడవది ఆధారము. ఇటు _మాగారికరణ్యము చక్కగ కుదురును. విడిగా ఉండు రెండు వస్తువులు వేరొక మూడవ సువ్రునందు వి, శమించుట మ ర 

పెం a యే సామా నాధిక రణము గదా! ఈ తీరు చిరుకాలమునుండియు 

8 

వివరణము... సామానాదికరణం వ 
తనే ఆవల అ j ధి రణ్యము ఆవశ్యకమైన అన్నిచోటులందును ఈ పద్ధ a ంబఎలను. రెండు పదములును జాతివాచకములే అయినచోట కూడ, ఇదియే ర్గము (ఒకదానిని గుణవాచక ముగా మార్చుకొ నవలెను), అందువలననే కా శ్రీయమగు సమా నాధికరణ కార్యములన్ని యు [పవ రించును, 

ఈ రీతివి నె వ 
లను ఒకే పర సోక్తములకు నామానాధికరణ్యము సాధింపబడెను, కాగా “రెండు పదము ' ర ధించినచో.._ వేర్వేరుగా వస్తువులు లేనందున సామానాధికేరణఃము గం కో కుదురును ?'” ఆను శంక తొలగిపోవును, అరములకే సామా ధి ము. ఆ ప పరిక 2 

న పూర్రిగా బుద్ధి పరికల్పితము అన్నది ఇచటి సారము. 
విశేష విషయములు... ఇటి కలృనవ ర 

రం ననే విశేష; విశేష న్న 

కన వ లు ఇట్ట నవల ఇణ ఎశష్యఖావము కూడ కుదు ఆచట కూడ పూతవేయ |దవ్యమొకటీయు (విశేషణము), పూతవేయించుకొను [ద్రవ్య మొక టియును (విశేష్యము) విడిగా ఉన్న ట్టు కల్పించుకొనవలెను. శ్రే భద, ప విశేషణ విశేష్య భావము సిద్ధింపదు. స న్న వేద వ్రధానకున ilar (/!! 

అదోతారిక..... ఇటరములకు సామా ఫ్ సేర్ధ నాధికరణగమును కుదిరి ఏ గ అద్దానిని కుదుర్చు టకు (పయత్నించుచున్నాడు. ఎః “ బ్రైముంకును 
a సామానాధికరణ్యం చ శబ్రయోః శె శ్చిదిష్యతే | 

ఇల అట అధ క్యా వి శేషణవి శేష్యత్వం సంజ్ఞాసంజ్ఞిత్వ మేవవా T 21 
సామా ఏ శ న్కు 
మానాధికరణ్యమ్ = సామానాధిక రణ్యమును, విశేష ఆవి శేష్యత్వమ్ == విశేషణ వి శేష్య భావమును, వా = లేక, సంజ్ఞా సంట్టిత్యమ్ + చ = సంజ్లా సంబిభావమును ర్ ఏవ = శబములకే, కెకిక్ పడుచు. 8+ 

బ్రములకే, క్రైళ్చిత్ = కౌందరిచే, ఇష్యలే.== కోరబడుచున్న ది. 
శర అ శీలా. “వీరః పురుషః” మొదలగుబోట్ట సౌమానాధికరణ్యమగాని షణవి శేష్యభావముగాని శోబ్బములకే అని కొందరి మతము. అవే కాపీ యములగు సం - a సాకీ అ అలి 

జ 

స్థలములల్ సంజ్ఞా సంబ్ఞిభావము కూడ్త శబ్దములకే ఆని వారందురు క |. 

నముడ్రేశము 603 పదకొండము 

221 
వివరణము. ఒకే విభ క్రిగల రెండు శబ్దములు తమ (పవృ త్తినిమి త్తములు 

(జాతి, గుణము మొదలై నవి) వేరైనను, మొత్తముపై ఒకే యర్థమును (ఆ యా విశేషముతో 
కూడిన ఒకే (ద్రవ్యమును) టోధించును. ఇట్లు రెండు శబ్బములకును ఒకే అర్థమగుటయే 

సామానాధికరణ్యమని భావింపవలయును, (రెండు శబ్దము లొక అర్థమందు విశమించుట). 

విశేషణ విశేష్యభావము కూడ ఇట్టిదే. అచట రెండు శబ్బములును సామాన్య విశేషభావముతో 
ఒకే యర్థ మును తెలియజేయును. అరే '“వృద్ధిరాదై చ్” (1-1-1) మొదలగు సంజ్ఞా సూత 

ములలో, “వృద్ధిః'' మొదలగు సంజ్ఞాపదములును ““ఆదైచ్”' మొదలగు సంజ్ఞిపద ములును 

ఒకే యర్థమును బోధించును. కావున సంజ్ఞా సంజ్ఞీభావము కూడ శబ్దముల కే అని యన 

వచ్చును. 

విశేష విషయములు ““వృద్ధిరాదై చ్ (1-1-1). వృద్ధిః, ఆద్రైచ్, - ఈ 

రెండును ఏక విభ క్తికములు. “దీర్చ ములగు ఆకారమును, ఐకారమును, జౌకారమును వృద్ధి 
అనిపించుకొనును”” అని యర్థము. ఇచట వృద్ధి శబ్దము సంజ్ఞ. ఆడై చ్చులు (సంజ్ఞచే తెలియ 

ఐడునవి), కాగా వృద్ధి శబ్దముచే టోధింపబడునవి అడైె చ్చులు" అను రీతిని విశేషణ 

వి శేష్థభావమే ఇట్టిచోట్ట కూడ ఫలించును. 1211 

అవతారిక... అర్థములకు సామానాధికరణ్యమును వేరొక తీరున చూపుచున్నాడు. 

లో కేషాంచిజ్ఞాతిగుణయో రెకార్డ సమవేతయోః । 

వృ _త్తిః కృష్ణ తి లేష్విష్టా శబ్రే (దవ్యాఒభిధాయిని [| 22 

శే ము శబ్దము, [దవ్యాభిధాయిని = | దవ్యమును చెప్పగా, శాతిగుణయోః = జాతీ, గు 

ములు రెండును, ఏకార్థసమవేతయోః = ఓకే. ఆధారమందు ([దవ్యమందు) విిశమించగా, 

కృష్ణతిలేష = కృష్ణతి లలందు (కృష్ణ, తిలళబ్దిములకు), వృత్తిః = ఏకార్థీభావము, (రెండు 

శబ్దములును కలిసి ఒకే యర్ధమును తెలుపుట), కేషాంచిత్ = కొందరికి, ఇష్టా = అభిమతము. 

తాత్పర్యము---- “కృష్ణతిలాః'' మొదలగుచోట్ట ఏకార్థీభావమభిమత ము. విశేషణ 

విశేష్యభావమున్నపుడే అది కుదురును, తిలళబ్దము తిలత్వమను జాతిగల తిలలను ద్రవ్యమును 

టోధించును. కృష్ణశబ్దము కూడ కృష్ణత్యమను గుణము కల తిలలనే బోధించుననవలయును. 

ఇట్లు రెండు శ బ్రములును తిలలను ఒకే యర్థమును తెలుపును. (అయినను ద్రవ్యము ముఖ్యము 

గను, గుణము అముఖ్యముగను తోపక తప్పదు). కాగా “తిలలు” అను [దవ్యమందు 

(ఆధారము) కృష్ణత్యమను గుణమును తిలత్వమను జాతియును (ఆధేయములు) వ శమించునని 

చెప్పి సామానాధిక రణ్యమును సంవాదింపవచ్చును. tr 

అవతారిక... కేవలము గుణములనే బోధించు శబ్దములకు సమానాథటికరణ సమా 

సము రాదనుచున్నాడు. 



లగునది) ఎప్పుడును దవ్యము న 
an 

ముండుట కుదురదడు కావున గు 

సూచించు ద్వంద్వనమాసమే సముచితము. 

టోధించినను, దవ్యమే పధథధానమ 

ద్రవ్యాభిధాయో' == [ద్రవ్యమును చెప్పు, కృష్ణాదిః 
= అ పేక్షగలదై 3 

పవృ త్తి నిమి త్రమును 

మందు, తత్ = ఆది (అట్టి అ పేక్షను కలిగియుండుట) 

సముద్రేశము 
604 

పదకొండము 23] 
శో సం స్తురూపరసాదీనా మాశయో నాఒభిదీయతే | 

(దవ్యాభిధానేన వినా తతస్తే ద్వంద్వభావినః i 29 
రూవరసాదీనాక్ = రూప, రన, గంధ, మొదలగు గుణూచక ముల విషయములో, దేవ్యా భి ధానేన + వినా = దవ్యమును చెప్పకుండునపుడు, 
సన - తు= ఉన్నను, న + అభిధీయతే = సూటిగ బోధింపబడదు, తతః = అందువలన, తేజ ఆ శబ్దములు, ద్యంద్యఖావినః = ద్వంద్వ సమానమును పొందుటకు యోగములు. 

తాత్పర్యము. రూపమ్, (ఆకారము), రనః (రుచి లగు పదములు సహజముగి గుణములనే చెప్పును. 
[దవ్యము తప్పక స్సు 

); గంధః (వాసన), మొద 
దవ్యములేకుండ గుణముండదు. కావున రింపవచ్చును. అయినను త్ర శబ్బములవలన సూటిగ ముచ్చే దవ్యము బోధింపబడదు. అందుచే వీనికి విశ 

వీనికి ద్వంద్వ సమానమునే చేయదగునుగాన్సి సమానా 

(అభిధావ్యాపార 
షణ విశేష్యభావము కుదురదు. కాగా 

ధికరణ సమాసమును చేయరాదు. 
వివరణము... ఒకటి గుణము ను వేరొకటి [ద్రవ్యమును అయినపుడే విశేషణ విశేష్యభావముగాని, సామానా ధిక రణ్యముగాని సంభవించును. కేవలము గుణములక్షను కేవలము ద్రవ్యములకును ఆడి దుర్తభము. కావున అట్టిచోట్ట శజ్షారములకు సమ్మపాధాన్యమును 

1వ్రితీ॥ 

అవతారిక. ““కృష్ణాః తిలాః” మొదలగుచోట్ట రెండు శబ్దములును | దవ్యమునే నియు గుణము ఆ|పధానమనియను విశదీకరించుచున్నాడు 
శో (దవ్యాభిధాయో కృషాదిరాకాంకావాన్ (పవ రకే। గ్ర 

£3 
—_ నిమిత్తానువిధాయిత్వా త్త త్రిలాదొ న విద్యతే i 24 

= కృష్ణ మొదలగు గుణము, ఆకాంతావాన్ 
[ప్రవర్తతే = పవరించును, నిమి త్తానువిధాయిత్యాత్స్ = జాతీయను 
ఎప్పుడును అనుసరించునది అగుటవలన, తీలాదొ = తిలాది [దవ్య 

న -- విద్యతే = ఉండదు. 
తాత్ఫ్రళ్శ్ళం ము... '“కృష్ణతిలాః” మొదలగుచోట్ట కృష్ణాదిగుణము (నలుపు మొద న పేక్షించుచునే యుండును. (చవ్యమును విడిచి వేరుగ గుణ 

ణము స్వతం| తము కాదు. తిలాది ,వ దవ్యమునకు మా(తమట్టి (an 
రు 

ఆపేక్ష వీదియు నుండదు. అందు 
వంటిది, అందుచే (దవ్యము సుతం తము. 

(ఊదా : “నీలోత్సలమానయ = నల్ల కలువను తమ్ము” 

జాతి అనునడి యున్నను అది ఎల్హిపుడునుండు ఆత్మ 

వినరోశిము.__ ఏదైన ఒక [కియతోడి అన్వయము [దవ్యమునకే సంభవించును. 
* ఇచట “తచ్చుట'” అను పనిక్రిని 

ఆశ యః = ఆధారము, (ద్రవ్యము), 

. క. ” 

నన. పను . 

Rls TTT TCE ల ల 

- 'చదశాండము 

“కీని” అను _దవ్యమునకును సంబంధము) [ద్రవ్యము మూలముగనే గుణమునకు డయా 
న్వయ మగునుగాని సాక్షాత్తుగ కాదు. అట్టు గుణమునకు దవా పేక నియతము కొన్ని 

సందర్భములలో మాతము (రూపమ్, రసః, మొదలగునవి) (దవ్యమునుండి రు సీ 

భావించి, గుణమునకు పాధాన్యము .కల్సింపబడును. అక్ర గుణమునకును దవ్యము 

అభేదమును కల్పించుటచే, గుణవాచకము |దవ్యమును బోధించుటయు ఒకానొకచోట ఉండ 

వచ్చును. అంతమాతమున గుణము స్వతం్యతము కొజాలదు. క్రీయతో' బాట అన్వయం 

శక్తి ద్రవ్యమునకే గలదు. ఆట్టడి స్వతం| తము. అద్దానికి గుణా సే క్ల నిం తము రాదు. 

(గుణమున్నచో ఉండవచ్చును. లేకున్నను అన్వయమునకు బాధ ఉండదు). (ద వ్యవ ౦ ండు 

జాతి అనునది సనాతనము. అది ఒకప్పుడుండి మరొకప్పుడు పోవునడి కాదు, కావున br 

మునకు కూడ జాత్య పేక్ష యున్నదిగదా :' అని శంకింప నక్కరలేదు. అది నమ 

గల అపేక్షవంటిది కాదు. | 

ఆనతౌరికో.. పై యంశమునే వివరించుచున్నాడు. 

శో ఏవం జాతిమతి (ద్రవ్యే (పత్యాసన్నే (క్రియాం (పతి | ం 

| గుణధర్మం గుణావిష్టం (దవ్యం భేదాయ కల్పతే ॥ 

జొ నవవ న్న పతి == | కీయను ఏవమ్ = ఇటు, జాతిమతి జ జారీగల, (దవ్యే = [దవ్యము, కియామ్ + స చ్ 

గూది+ పత్యా సన్నే = దగరగా ఉండగా, గుణధర్మమ్ = ఆపధానమైన ధర్మమును / 
జ ) (a) ౧ 

వ వుమ్ = |దవము, భేదాయ = నట్టియ, గుణావిష్టమ్ = గుణముతో కూడినట్టియు, [దవ్యమ్ = |దవ్య 
భేద మునకు, కల్పతే = దారి తీయును. 

} ము! చట తా తృర్యము..- “కృష్ణతిలాన్ ఆనయి' = నల్లని నువ్వులను వలి! 
“తెచ్చుట” అనునది [క్రియ. దానితో సూటిగ అననని (తేబడున 5 (| త్వ 

వాను ర తంమను జాతి గలదు). దా యిల అణ ఆను [దవ్యము (కర్మ) (దీనియందు తిలత్వ . మొకటాయ 
మన న. గదా [) ఇట్లు జాతిగల (దవ్య మొ లి మ ణము. ఫు సించును. హనిలో ; కియకు దగ్గర చుట్టము జ్ గుణముగల (ద్రవ్యమొకటియును ఉన్నట్టు భాసిం వము కల దవ్యము ముఖ యవ దుచే అది |పధానమె విశేష్యమగును. గుణ న్ గల |దవ్యము ఆం యంగా గామి వ కు, కావన అది అ పధానమె విశేషణ 
(ద్రవ్యము ద్వారమున "క్రియకు దూరపు చుట్టమగును. కావున కక 
మగును. 

ర ఒక ట్ర 
బిభరణయు ““సిలోత్సలం పశ్యతి” (నల్లకలువను చూచుదున్నాడు,, ౮ 

— ల్ + ann మతి" (ప ను ఉత (తియ్యనిపండు తినుచున్నాడు), సురభి కుసుమం జ్మిఘ (పు; ఏ ఫలమాస్వాదయతి ( భి ౯ ల గంధము మొదలగు గుణములకు సన చూచుచునా డు) మొదలగుచోట రూపము, రసము, గంధము ల వాసన చూచుచున్నా Mm ద నుగాని, వా సవమున అచట కూడ |దవ్యము తో అనంయమునా టు గోచరించునుగాని, ~ సాకాత్తుగ |కియతొ ఆన్వయమున్నట్ల మ బేకుండ గుణమునకు ఉనికి కుదు ద్వారముననే క్రియాన్వయమని తెలియవలెను. ((ద్రవ్యము లకుండ గు య్యది (ద్రవ్యము 
రదు) కాగా గుణమునకు ఏ తీరున [కీయాన్వయమును కూర్చుదలచినను అయ్యది ( 

we | న 
| వ్ 

మూల గోలు డం? ey wn: గు! శ్ యి షు గ్ 
| | 
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[26 
అవభతొరిక_.... ఈ తీరున కృష్టతిలాః మొదలగుచోట్ల రెండు శబ్దములును " దవ్యములనే బోధించును". (గుణముకల దవ్యమొకటి.. జాతితో కూడిన (ద్రవ్య మొకటి) అన్న పక్షమున గుణ్యపధాన భావమును వివరించి, ఆట్టు కాకున్నను వేరొక మార్గమున 

కూడ గుణ పధాన భావమును సంపాదింపవచ్చునని చూపుచున్నాడు. | 

ళో గుణమా త్రాభిధాయిత్వం కేచిదిచ్చంతి వృ తీషు । 

అజాళ్వాదిషు సంబంధా (దూడీనామివ రూడిఖిః ॥ 26 
రూడీ ' = co న ర జో నాను సిద్ధములై న అర్థములకు, రూడిభిః = పసిద్ధములై న ఆర్థములతో, సంబం 
రా = అనువగు సంబంధము ననుసరించి, ఆజాక్యాదిషు + ఇవ = '“అజాశ్వః” మొదలగు 

టులందువలె, వ తిష స © ఏ కిము = సమాసాది వృత్తులలో, గుణమా | తాభిధాయిత్యమ్ = కేవలము 
గణముననే చెప్పుటను, శేచిత్ = కొందరు, ఇచ్చంతి = కోరుచున్నారు. 

) తాత్స్రర్భంము___ గుణమును తెలుపు శబ్దమును దవ్యమును తెలుపు శబమును 
సమానము మొదలగు వృత్తిలో క లిసియున్న పుడు, గుణవాచకము కేవలము గుణమునే చెప 
ననియు దవ్యమును వోధింపదనియును కొందరందురు. అనగా “కృషతిలా?” మెదల 
చోటులందు తిలశబ్దమె [దవ్యమును తెలుపుననియు, కృష్టశబ మా [ద్రవ్యమందలి ““నల్పపు' " అను గుణమునే బోధించుననియు, ఇదియే విశేషణ విశేష్యభావమనియును వారి యాశయము-* 
ఇట్టి తీరు వృత్తియొక్క సామర్థ్యమును బట్టి లభించును * 

) ఇందుకొక ఉదాహరణమును చూపుదురు.__ “అశాశ్వః దేవదత్తః'*. ఇచట అజ శబ్దము మేకను అళశ్వశబ్దము గు[రమును సహజముగ బోధించును. దీనినే రూఢడియందురు. (ఒక శబ్దమునకు నియతముగ ఒక అర్థ మందేర్పుడిన | పసిది. ఈ యరముల కిచట నంబ 
ధము కుదురదు. కావున “ఆజా; = పుటుక లేనటి (అ ని : అలా 
రమ్ ఈ కావున పుట్టుక లెనట్టి (అయోనిజములు = దివ్యములు), ఆశ్యాః (5 లు యస్య - నః == కలవాదు = అజాశ్వః”” అనీ బహు[విహి సనూసమునుచెసి, 
ఆ పదమును దెవదతాపదమునకు విశేషణముగ అన్వయింపవలెను. (అపుడు అజ శబము త 

TG అల నము గుణమును చెప్పును) అట్టు సంబంధము ఓప్పును. ఇ క్త (పకృతమున కూడి 
0 ) ' ద్రిములును (దవ్యములనే చెప్పినచో, సంబంధము దుర్భభమగును గాన గుణవాచకము గుణమును మాత్రమె చెప్పి అపధానముగ నుండునని వ్యాఖ్యానింపవలెను 

న నం. “కృష్టాః తిలాః** అని వాక ముగా పయోగించునపుడు, కృష్ష 
బయి ఆ గుణముతొ కూడిన ద్రవ్యమును బోధించినను బోధింపవచ్చును. వ్వ తియందు 

జ Va అ లూ 
వేరు చేలు ణమునే తెలుపుననుటయు ఇతర గుణములనుండి [దవ్యమును 

చరుచు విశేషణమగుననుటయును యు క్రమని ఈ పక్షముయొక్క. సారము (రెండు శబ్దములును దవ్యములనే తెలిపినచో వానికి సముచితమగు సంబంధము కృదురదని ఈః పక్షమువారి అభిసంధి). . 96 18611 

మాతము అది కేవలము గు 

సూజక్షైతతాముంపు..వందప్లడమునపయినాయాననో 2. 

ననున వపను ంత్తాననాను 

సనమ 

మ లారా తాంద్ఞ్ల 

. 27] 
అవతారిక వేరొక తీరులో కూడ గుణవాచకము విశేషణమగునని విశదము 

చేయుచున్నాడు. 

లో తిలే పూర్వముపా త్తే వౌ తత్రైవ మతువిష్యతే | 

సచ ధర్మః సమా సేషు గుణ స్తస్మాద్విశేషణమ్ i 27 

5 
వా=ె లేక, తిలే=ా తిలత్వమను జాతిగల [దవ్యము, పూర్వమ్ = ముందుగా, (సామాన 

రూపముతో), ఉపా త్తే = తీసికొనబడగా (బోధింపబడగా), తత + ఏవ = ఆ విష 
మందే, మతుప్ = “మతుప్” ఆను |పత్యయము, (కృష్ణ శబ్దమునకు పరముగ), ఇవ్యతే 
కోరబడును (చేయబడును), సః= ఆ, ధర్మః - చ = సంబంధము (|దవ్యమునకును గుణ 

_మునకును గల సంబంధము = ఆదారాధేయ భావము) సమా సేమ = సమాసములందు 

_(అంతర్భవతి = ఇమిడియుండును), తస్మాత్ = అందువలన, గుణః = గుణము, విశేషణమ్ 

= విశేషణము, (భవతి = ఆగను) 

వక్ 
| 

తాత్భర్యు ము. “కృష్ణతిలాః అనుచోట, తిల శబ్దము మొదట తిలసామాన్య* 

మునే బోధించును. పిదప కృష్ణశబ్దముతో సమాసము జరుగగానే, ఆ కృష్ణళబ్దము “నలుపు 
గలవి ఆను విశేషార్థమును తిలలకు సంబంధించునట్టుగా తెలియజేయును. ఇందులకై. 

“కృష్ణః = నలుపు, ఏషామ్ = వీనికి, అస్తి=కలదు'' అను నర్థమున “మతుప్*'”* అను 

(ప్రత్యయము చేరి వెంటనే లోపించును. కృష్ణళబ్దమే మరల మిగులును. అయినను సమాసము 

యొక్క- శక్తిని బట్టి ఆదియే ఆ యర్థమునంతను చెప్పగలదు. “నలుపుగలవి నువ్వులు” 

. అని తెలియును. అనగా నలుపు, ఆను గుణమునకును తిలలను దవ్యమున కును ఉండు 

సంబంధమును విశదపరచును. అట్లది అ పధానమై విశేషణమగును (ద్రవ్యము ముఖ్యము. 

. దానియందుండు గుణము అముఖ్యము). 

వివరణము___ “తదస్యా౭ స్త్యస్మిన్నితి మతువ్'” (5-2-94) అని సూత్రము. 
“తత్ = ఆది (ఒకి వస్తువు -లేక- గుణము మొదలగునది), అస్య = దీనికి, (లేక) 

అస్మిన్ = దీనియందు, అస్తి= ఉన్నది- అను నర్భమున _పథమాంతమైన ,పాతిపదికము 

నకు ““మతుప్'' అను [ప్రత్యయము చేరును” అని దిని యర్థము. ఊదా : ధనమ్ - అస్య - 

అస్తి = ధనవాన్. గుణాః - అస్మిన్ - సంతి = గుణవాన్. మొదలగునవి. ఈ మతుప్ పత 

యము జుక్త, కృష్ణ, మొదలగు గుణవాచకములకు చేరునపుడు లోపించును. '“'గుణవచనేభ్యో 

లుక్ *” (5-2-95) సూూతమందలి వార్తికము = గుణవాచకములకు వచ్చిన మత్తుప్పు 

లోపించునని యర్థము) అను వ్నార్తిక మాలోపమును విధించినది. కావుననే జక్టాది శబ్దములు 

ఆయా గుణములను, ఆయా గుణములు కల [దవ్యములను కూడ. ఒకే స్వరూపముతో 
తెలియజేయగ లవ. లా 

[పకృతముస '“కృష్ణతిలాః అనుచోట కృష్ణశబ్దము మతుబంతమన్న పుడు నలు 

పనెడి గుణము కలని తిలలను [దవ్యమేగాని వేరొకటి కాదుగదా ! 



వాకపకీయము 608 
వృ త్రి 

ఇట్టు నామానాధికరణ్యము యొక్కయు విశేషణ విశేష్యభావము యొక్టాయును 
తీరుతెన్నులు ఒకటి రెండుదాహరణములతో విశదికరింపబడినవి. వ్ర 

(8) ద్వందైపకశేషవృ త్తి విచారము 

అవతారిక. ద్వంద్వసమానము యొక్కయు ఏక శేషవృ త్తి యొక్కయు పరి 
లనమును (పారంభింపుచున్నాడు. 

ళో అనుస్యూలేవ భేదాభ్యా మేకా (పఖ్యోపజాయతే | 
యదా సహవివక్షొం తామాహుర్ద్వందై ్వక శేషయో; ॥ 28 

ద్వందై క శషయోః = ద్యంద్యసమాసమందును, ఏక శేషవృ త్రియందును.  భేదాభ్యామ్ = భేదములతో, అనుస్యూతా + ఇవ = కలిసీ కుట్టబడి నట్టు (కలసిపోయి ఉన్నట్టు), ఏకా== 
రిక, (పఖ్యా = జ్ఞానము, యదొ == ఎప్పుడు, ఉపజాయతే = కలుగునో, తామ్ = & జ్ఞాన మును, సహవివక్షామ్ = సహవివక్షనుగా, (కలిపి చెప్పగోరిక), ఆహుః = చెప్పుదురు. 

తాత్సర్యము.._ '“రామలక్మణా”' 
“పితరౌ” (పితాచ “+ మాతాచ), 
మొత్తముగా (కలిసి కట్టుగా) 

(రామశ్చ గా లక్ష్మణశ్చ) ఇది ద్వంద్వము, 

? ఒక |క్రీయతోగాని ఒక గుణముతోగాని సంబంధము కలుగును. 
ఉదా : రామలక్ష్మణాపళ్య”” (రామలక్ష్మణులను చూడుము). ఇచట “చూచుట అను వ్యాపారములో రామలక్ష్మణు లిరువురును కలిసియే సమముగా అన్వయించుదురు. (ఇరువురను సమ్మపధాన భావముతో ఒకేసారి చూచుట జరుగును! ఇక్షు “రామలక్ష్మణొ హరౌ” మొద లగు చోట్ల శౌర్యము మొదలగు మలక ము 
ల ట్ర కము మొదలగు గుణములు కూడ, రామలక్ష్మణులకు సమముగానే సంబంధిం ఏను, ఎక శేషముయొక్క విషయము కూడ ఇట్టిదే. ఈ రీతిని అన్వయమును సంపాదించుటకే ద్వంద్వమునుకాని ఏక శేషమునుగాని చేయుదురు. కాగా అనేకములగు పదారముల సముదా యము తమ భేదమును పరస్పరసాహచర్య మును విడువకుండగనే కియాగుణములతో నంబ్య ధించుట జరుగును. ఇట్లు భావించు. బుద్ధినే “నవావివక్షీ” అని అందురు. ఇది ద్యందై క శెషములలో తప్పక ఉండును. 

- 
వివరణము... “సహా = కలిపి, వక్తుమ్ = చెపుటకు, ఇచ్చా = కోరిక = నవ వమా = కలిపి చెప్పగోరిక” సముదాయముగా (మై త్రముగా) తమ భేదమును విడువకుండ (విడిగా కూడ భాసింపుచు) |కియాగుణములతోడి సంబంధమును పదార్థములకు చెప్పు అభిలాష “సవావివక్ష” అగును. ఇచట సముదాయమనునది ఒకటిగా తోచుచున్నను, ఆవయవముల కి లయికయేగాని వేరేదియు కాదు. అవయవముల భేదము కూడ స్పృషముగ తెలియుదునే 

“రామలక్ష్మణ భరత కతుమ్నాః'' అని ద్వివచన 
యుండును. కావుననే “రామలక్మణా ” 
బహువచనములు సిద్ధమగును. ఈ విధముగ భేదముతో కూడిన సముదాయము భాసీంచుట ఆధ ళన. ం! నమాసవృ త్రియొక్క మహిమద్చో 

ళా 

ఇది ఏక శేషము. ఇట్టిచోట్ట సమసించు పదార్థములకు . 

re 

సముద్రేశము 609 

29 | 
పదకొండము 

విశేష విషయములు. సహవివక్ష ఉన్నపుడే ద్వంద్వ సమానమగును. ద్వంద్వ 

మునకు అపవాదము ఏకశేషము, కొన్నిచోట్ట ద్యంద్యమున కనువగు స్థితియందే దానిని 
(తోసివై చి ఏకశేషము (పవర్తించును. కాగా దీనియందును సహవివక్ష తప్పదు. “దేనికది 
ముఖ్యముగా నుండియు, ఒకటికి మించిన పదార్థములు ఒండొరులు కలిసి కట్టుగా ఒక పనితో 
సంబంధించుట” అన్నది సహవివక్ష యొక్క సారము. 

“చార ద్యంద్యః' (౨-2-29) అనునది ద్వంద్వమును విధించు సూూతము. 

“చ. అను అవ్యయముయొక్క_ అర్థమును ఇముడ్చుకొన్న అనేకములగు పథమాంతములై న 
సుబంతములు సమసించును. ఆ సమాసము ద్యంద్యమనబడును' అని యర్థము. ఉదా, 
“ఘటః - చ + పటః = చ,= ఘటపటొ'' మొదలగునవి. ఇత రేతరయోగి ము (తమళో తాము 
స్వతంత్రముగ కలిసిన పదార్థములు [కియా గుణములతో సంబంధించుట), సమాహారము, 
(సమూహము) అను అర్థములందే ద్యంద్యము .పవ ర్హించును. 

““ఏకస్య శేషః = వకశేషః = ఒక పదము మిగులుట = ఏకశెషమగును. 

“పితామా[తా' (1-2-70) మొదలగునవి ఏకశేషమును విధించు సూూతములు. “మాతృ 
శబ్దముతో పితృ శబ్దమును కలిపి చెప్పినపుడు (సహవివక్ష ఉన్నపుడు) పితృ శబ్ద మొకటే 
మిగులును'' అని దిని యర్థము. మిగిలిన పదమే లోపించిన పదము యొక్క అర్థమును కూడ 
చెప్పును. ఉదా: “మాతా -చ గా పికా-చ = పితరౌం”” (తల్లిదం డ:లు) మొదలగునవి 

ఏక శేషమనునది వేరుగ ఒక వృత్తి. (సమాస వృత్తిలో చేరునది కాదు). 11251 

అవతారిక. ““సహవివక్షయందు భేదము తప్పనిసరి” అయినచో ఇతరేతర 

యోగమునకును గల విశేషమేమి ?'” అను శంకకు సమాధానమును చూపుచున్నాడు. 

శ్లో॥ ఇత రతరయోగస్తు భిన్నసంఘాభిధాయినామ్ । 

ప్రత్యేకం చ సమాహోఒసౌ సమూహిషు సమాప్యతే ॥ 29 

భిన్న సంఘాభిధాయినామ్ = వేర్వేరు సముదాయమును బోధించువాని యొక్క, (ద్వంద్వ 

మందలి పదములయొక్క_) సమూహః గ తు = సముదాయమే (పదార్థముల సంఘము), 
ఇతరేతరయోగః = ఇతరేతరయోగము, ఆసౌ = ఈ సమూహము, సమూహిష = అవయ 

వములందు, పత్యేకమ్ చ జ విడిగా ఒకొక అవయవమందు కూడ, సమాప్యతే = 

ఉంచబడును, (ఉన్నదని చెప్పబడును) 

తాల్ఫ్రర్యయు..._ సహవివక్ష అన్నది బుద్ధియొక్క- ధర్మము. (అనేకములతో 
కూడిన ఏకత్వ జ్ఞానము) వాస్తవముగ అది ఒక్క. టే. అయినను దానికి ముఖ్యమైన లక్షణ 

ములు మూడున్నవి: (1) భేదము. (2) అవయవములకు [పాధాన్యము. (8) సమూహము 

నకు పాముఖ్యము. అందు భేదముతో కూడిన" అవయవములును, వాని సమూహమును కూడ 
[పధానమైనచో ఇతరేతరయోగ ద్యంద్యమును, భేదము భాసించినను కేవలము సమూహము 
మా|తమే ముఖ్యమైనయెడల సమాహార ద్వంద్వమును అగునని చెప్పవలెను. 

[39] 



తక తత్త నతనన్తుత్త వాన తకా ననన యాయాననా 

TOTAL ADAP GRITS RIE యతుడాకపాలా? 

భవాయ 

వాక్యపదియము 610 వృతి 
x రక ఒర |. ఆల (1 

[29 
వివర అము. “ఫభుటవటా (ఘటశ్చ + పటశ్చ), ఇది ఇతరేతరయోగ 

ద్వంద్వము (పరస్పరము పదార్థములు కలియుట). అనగా ఘటము, పటము, అను రెండు వస్తువులకును కలిసి కట్టుగా (విడిగాను _ మొ త్రముగాను) ఏదో ఒక క్రియతో (ఆనయనము 
= తెచ్చుట _ మొదలగునది) అన్వయమును చెప్పదలతుము. ఇదియే సహవివక్ష. ఇదియొక విచితమైన జ్ఞానము. ఇందు ఘటము - పటము కూడ చేరుగా తెలియుచు, రెండిటి సమూహము కూడ తెలియుచుండును. అనగా అవయవముల భేదమును వాని సముదాయమును ఒకేసారి స్ఫురించుచుండును.. దీనిని “ఉద్భూతావయవ భేదము అయిన సముదాయము” (అవయవ భేదము తెలియచుండు సమూహము) అందురు. ఈ సముదాయమును సమాసమందలి ఘట పట శబ్రములు రెండును వేర్వేరుగా టోధించును. (ఘట శబ్దమునకు ఘట పటముల సముదాయ మర్థము. అట్లె పట శబ్రమునకును ఘట పటముల సముదాయమర్ధము). స్పష్ట |పతివ త్తి 

త ల 

థి 

కొరకు రెండు శబములను కూడ పయోగింపవలెను. ఈ రీతిని అవయవముల భేదమును సముదాయమును కూడ ముఖ్యముగ క్రియతో అన్వయించినచో ఇతరేతర యోగమగును. అట్టుకాక అవయవభేదము స్ఫురించుచున్న ను_ దానిని గుర్రింపకుండ. సమూహమునే ముఖ్య. ముగ (కియతో అన్వయించిన యెడల సమాహారమగునని పర్యవసించును. ఉదా : “పాణి 
వాదం చలతి' = కాలుసేతుల సమూహము కదలుచున్నది. 

రాజ విశేష విషయములు. సహవివక్షకు విషయమెన పదారములు ఇత రేతరయోగ 
మున రెండైనచో ద్వివచనమును, ఆంతకుమించినచో బహువచ నమును సమాసపదమునకు 
చేర్చవలెను, ఉదా : “ఘమటపటొౌ””, “కట, ఘట, పటాఃి” మొదలగునవి. సమాహారమున 
సామాన్యముగా ఏకవచనమే అగుచుండును. ఉదా: “పాణ్లిపాదమ్” మొదలగునవి, 

సూక్ష్మముగ పరిశీలించినదో వస్తు సముదాయమును దేనిని చూచినను అవయవ 
భేదమును సముదాయైక్యమును భాసించుచునే యుండును. అథే విడివిడిగా ఏ అవయవమును చూచినను సముదాయమంతయు .ఆగపడుచున్నట్టును, సముదాయమునంతను చూచునపుడు విడిగా అవయవములన్నియు అగపడుచున్నట్టును స్ఫూర్తి కలుగును. కాగా సహజమెన ఈ తీరులో ఆనయవముల భేదమును చెప్పద 5 లచుకొన్నచో ఇత రేతరయోగమనియు, వెప్పదలచు కొననిచో సమాహారమనియును సూ త వాయముగ చెప్పవచ్చును, 

ఇట్టి విశేషములన్నియు సమాన వృత్రియొక్క_ సామర్థ్యముచే (ఏకార్థిభావము) a ఇద 
ఆల జి అ న REY 

సిద్ధించును. అభిమతమగు అర్థము స్పష్టమగుట కొరకే ఘటః-చ + పటః _- చి” అని 
వాక్యావస్థయందు చ అను అవ్యయమును వాడుదురు. సమాసావసయందు చకారమును థి వాడనక్కరలేదు. ఇదియే విశేషము. (ప్రతియొక ద్వంద్వపదమును ఏకశేషమును ఇచే 
వ్యాఖ్యా సించుకొనవలెను, 

129 

అవతారిక... '“ద్వంద్వమందు పతియొక పదము కూడ అవయవ భేదముగల 
సముదాయమును బోధించును” అను అంశమున దృష్టాంతమును చూపుచున్నాడు. 

BE hy, 
క్స్ నా 

సము దేశము 611 పదకొండము 
31] | 

శో వ్యావార సముదాయస్య యథాఒధి శయణాదిషు । 

(ప్రత్యేకం జాతివద్వృ_త్తిః తథా ద్వంద్వపదేష్వపి ॥ 80 

అధి శయణాదిషు = పొయ్యిమీద గిన్నె పెట్టుట, మొదలగు వానియందు, వ్యాపార సముదా 

యస్య = [కియా సమూహమునకు జాతివత్ = జాతివలె, _ [పత్యేకమ్ = (పత్యేకముగా, 
వృత్తిః = పవృత్తి, యథా జా ఎట్లో, తథా = అట్టు, ద్వంద్వపదెషు - అపి = ద్వంద్వ 

సమాసము యొక్క పదములతో కూడ, ((వతియొక పదమును సమూహమును బోధించును). 

తాత్ఫ్ళర్భంము.._ “పచతి = వండుచున్నాడు”. ఇచట వంట అనునది వ్యాపా 

రము... అది సమూహ రూపము. పొయ్యిపై గిన్నె పెట్టుట మొదలుకొని, గిన్నెను దింపి 
పొయ్యిని. ఆర్ఫుటవరకును జరుగు ఒక వరుసగల పనుల సముదాయము అయినను ఆ పను 

లలో ఏ యొక పని జరుగుచున్నను “పచతి” అని వాడుదురు. అనగా [పతియొక అవాం 

తర |క్రియయు. [కియా సముదాయమును తెలియజేయును. ఈ విథముగనే ద్యంద్యమందు 

(పతియొక పదము కూడ అవయవభేదముగల సముదాయమును బోధించును. జాతి విషయము 

నను ఇదే తీరు గోచరించును వ్యక్తుల సముదాయమందు అగుగతముగ నుండును (ఒకే విధ 

మ్లుగ. నుండు). ధర్మము ;జాతి అది పతియొక వ్య క్రియందు కూడ అనుభూతమగుచుండును. 

ఉదా : “గోత్రము” అనున దొక జాతి (సకల గో సముదాయమందలి ఒక ధర్మము) 

ఇది గో సముదాయమందును ''గోవు'' అను (పతియొక వ్య క్రియందును స్పురిం చుచుండును 

వివరణము... జాతియను సముదాయ ధర్మము పతి వ్య క్రియందును ఉండునట్లు 

ద్వంద్వమందలి సమూహము అవయవ ఖేదముతో (పతియుక పదార్థమందుగు ఉండును, 

అనగా ద్వంద్వమం దున్నపుడు ఒక పదార్థము వేరొక పదార్థమును అపేక్షించుచునే 
యుండును. ఉదా: “రామలక్ష్మణౌ గచ్చతః'' = రామలక్ష్మణులు వెళ్ళుచున్నారు. ఇచట 

“కలిసియే 'నడకి'' కావున రాముడు లక్ష్మణుని లక్ష్మణుడు రాముని అపేక్షించును. లేకున్న 

కలయిక కుదురదు. కాగా [పతియొక పదార్థము కూడ ఆ యా [క్రియతో అన్వయించు పదార్థ 
సమూహమునే బోధించునని ఫలితము. ద్వంద్వమందలి పదములు ఒక్కొక. టియు అవయవ 

భేదముతోడి సమూహమును తెలియజేయుట అనగా ఇదయే. 180! 

అవతారిక... “వంట పూర్తియగుటకై సహకరించు చిన్న చిన్న పనుల విషయ 

ములో కూడ ““పచ్' అను ధాతువు నుపయోగించుట, (పచతి) పెన చూపిన విధమున 

'సమర్థనీయము కావచ్చును. కొని “ఘట - పటా", “రామలక్ష్మణ” మొదలగు చోట్టగల 
ఆయా పదములను విడిగా వాడునపుడు వానికి వేర్వేరుగ అర్ధములున్నవి. అవియే సమాస 
మున ఆర్థసముదాయమును (తమతో కలిసియున్న పదముల అర్థమును కూడ) ఎట్టు బోధింప 
గలవు ?''. అను శంకకు సమాధానము చూపుచున్నాడు. . 

శో శొండార్గర్భ పురోడా శచ్చత్రిణో ౬ త నిదర్శనమ్ | 

తే విష్ణుమిత్రా ఇతి చ భిన్నేష సహచారిసు ॥ By 
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(త = ఈ విషయములో, భిన్నేషు = వేర్వేరుగా ఉండునవి, సహచారిషు = కలిసి యున్న 

పుడు (తెలియు విశషార్థమునకు), శౌండార్ధర్చ పురోడాశచ్చ|త్రిణః = కౌండైః, అర్థర్నాః, 
రొడాశాః, ఛో [తిణః అను [ప్రయోగములును, తే విష్ణుమి[తాః + ఇతి + చ= “వారు 
ప్లు మి|తులు' అను |పయోగమును, నిదర్శనమ్ = దృష్టాంతము. 

న్న 

౬9 

తాత్బ్రర్యిము___ సాహచర్యము ననుసరించి ఒకదాని స్వరూపమును వేరొక దాని 
యందు ఆరోపించుటచే ఒక శబ్దము తన యర్థమునేగాక వేరొక శబ్దముయొక్క. అర్థమును 
కూడ బోధించుట కాస్త్రములోను, సామాన్య వ్యవహారమందును [|పసిద్ధమె యున్నది. 
“సప్తమీ శౌండై ౪” (విం1400, 'అర్ధర్బాః పుంసిచి”* (2-4-81) అనునవి పాణిని 
యొక్క [పయోగములు. ఇచట ““శౌండై 8” అను బహువచనమును బట్టి శౌండ శబ్దము, 
తననే గాక తనతో పాటు శౌండాది గణమందున్న ధూర్త, కితవ, మొదలగు శబము లన్నిం 
టిని తెలియజేయును. ఆశ్ర “ఆర్థర్బాః'' _ అను పదము అర్లర్చాది గణములోని శబ్దము 
లన్నింటిని బోధించును. “పురోడాశా”, ఛతిణః “విష్ణు మతా” అనునవి లోక వ్యవ 
హారములు. ఇచట కూడ ఆయా శబ్దములు బహువచనానుసారముగ తమ సహజార్థములనే 
గాక, తమతో కిలిసియుండు అర్ధములను కూడ చెప్పుచుండును. ఇట్లు శబ్దము లర్ధములను 
తెలుపు తీరులు చ్మిత విచితముగ నుండును. కావున ద్వందై ఏక శేషములందుండు శబ్దములు 
అర్థ సముదాయమును బోధించుట వింత కాదు. 

వివరణము... ఒక పదార్ధము యొక్క. ధర్మమును వేరొక దానియందు ఆరో 
పించుటలో ముఖ్యమైన హేతువు సాహచర్యమే (కలసి మెలసి యుండుట) యగును. 

(1) శౌండః (నిపుణుడు), ధూర్తః (మొండివాడు), కితవః (మోనగాడు 
మొదలగునవి శౌండ శబ్దముతో పారంభమ గు శౌండాది గణములో ఉన్నవి. అట్టవి స 
చరితములు కావున శౌండత్వమను ధర్మమును కితవాదులందును ఆరోపించి కౌండ శబ్దము 
నకు కితవాదులు కూడ అర్థమని చెప్పవలెను. కాగా శౌండ శబ్దమే మిగిలిన వాని నన్నింటిని 
[(గహించుననియు, అందువలననే “శాండై " అను బహువచనము కుదురుననియును సమన్వ 
యమును చెప్పుదురు. 

(2) *“ఆర్థర్చాః” అనునదియు ఇట్టిదే. 
(శ) “పురోడాశాఃి” (పురః + దాళ్యతే = పురోడాశః = దేవతలకు ఈయబడు ద్రవ్యము). యజ్ఞమందు దేవతల నుద్దేశించి ఇచ్చు పిండి ముద్దకు పురోడాశమని సహజమైన 

వాడుక. అ బునను “పురోడాశాః'' అను పదము బహువచనము ననుసరించి, పురోడాళ 
ముతో పాటు కలిసియుండు 'పెరుగన్నము, పాల విరుగు మొదలగు [ద్రవ్యములను కూడ 

(4) “ఛ[తిణః గచ్చ తి” (ఛ|తాణి _ ఏషామ్ - సంతి = ఛ్మతిణః = గొడుగులు 
కలవారు వెన్నచున్నారు). వెళ్ళుచు న్న వారిలో అందరకును గొడుగులు లేకున్నను ఇటి | 

రు 
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32 ] 
[పయోగమును చేయుదురు. సాహచర్యమును బట్టి ఛ్యతములేని వారికిసి “ఛ్యతిత్వము 
(గొడుగు కలిగియుండుట) అను ధర్మము నారోపించి ఆందరను ఛత్ర శబ్దముతో టోధించుట 

జరుగును. 

(5) ““విష్ణుమ్మితాః* అనునదియు ఇట్టిదే. ““విష్ణుమ్మిత”” అను పేరుగల వారధిక 

ముగ నుండుటచే వారితో కలిసియున్న మిగిలిన 'వారికి కూడ్ అచియే పేరగుచుండును. 

పై నిదర్శనములను బట్టి- వాక్యా వస్థయందు వేర్వేరుగా ఆర్థములను కలిగి 

యున్నను, ద్వందై్వైక శీషములలోని పదములు సహచరితములైన పదముల అర్థములను 

కూడ బోధించుట ఉపపన్న మగును, 

విశేష విషయము “సప్తమీ శౌండై*ి' (2-1-40, “సప్రమ్యంతమైన 

పదము శౌండాది గణమందున్న పదములతో సమసించును'' అని యర్థము. ఉదా : ఆక్నేమ 

+ శౌండః = అక్షశాండః, మొదలగునవి. ఇది సప్తమీ తత్పురుషము. '“ఆర్థర్చాః పుంసిచ'” 

(2- 4. 81). ““అర్థర్చ” మొదలగు గణమందలి శబ్రములకు, పుంలింగము, నపుంసక 

లింగము కూడ అగును" అని యర్థము ఉదా : ఆర్థర్నమ్, అర్ధర్చః, వనమ్, వనః మొద 

లగునవి. కొన్ని శబ్దముల లింగమును ఈ సూ సూత్రము నిర్ణయించును. 1511 

తా 

అవతారిక పై అంశమునే స్పష్టము చేయుచున్నాడు. 

లో ఆర్జాంతరాభిధాయిత్వం తథార్థాంత రవ ర్తి నామ్ | 

యాభ్యాం చై కమనేకార్గం తాఖ్యామేవాపసరం పదమ్ ॥ 82 

ఆర్భాంత రవర్తినామ్ = వేరొక యర్థమందుండు పదములకు, అర్గాంత రాభిధాయిత్యమ్ = 

మరొక అర్థమును చెప్పగలుగుట, తథా = ఆ విధముగ (శౌండాది పదములవలె) (ఉప 

పద్యతే = కుదురును), చ = మరియు, యాభ్యామ్ = ఏ రెండర్భములను బట్టి, ఏకమ్ = ఒక 

పదము, అనేకార్థమ్ = ఒకటిని మించిన ఆర్థములుగ లదగునో, తాభ్యామ్ = ఏవ = ఆ రెండర్భ 

ములను బట్టియే, అపరమ్ ఆ మరియొక, పదమ్ = పదము, అనేకార్థమ్ = అనేకార్థకము, 

(భవతి = అగును). 

తొత్ఫర్భం యు... (మీది కారికకు ఇది శేషము). స సహజముగ ఒక అర్థమును చెప్పు 

పదము (విడిగా ఉన్నపుడు). ద్యంద్యమందును ఏక శేషమందును వేరొక యర్థమును కూడ 

బోధించుట (వృత్తి మహిమచే), శౌండ, పురోడాశాదిపదములకు వలెనే సంభవించును, 

మరియు '“ఘటపటొా” మొదలగుచోట్ట ఘట పదమునకు ఏ రెండర్థముఅను (ఘ ఘట 

పటములు) చెప్పుదుమో, పట పదమునకును ఆవియే అర్థములని తెలిసికొనవలెను. కాగా 

రెండు పదములును రెండర్థ ములను మాతమే .. బోధించినట్టగును గాన, “ీఘటఓటపటా'” అని 

ద్వివచనము కుదురును. బహువచన మున్నచోట్ట కూడ ఈ తీరునే అవలంబించి, బహువచన 

మును సార్థకము చేయనగును. (ఉదా : రామ లక్ష్మణ భరత శ తుఘ్నాః. ఇచట ఒకొ్క్కక్క 
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Vw A 3 పదము అవయవ భేదముగల సముదాయమును చెప్పుచుండును, అనగా |పతియొక పదమును 
అందరిని బోధించును). 

వివరణము. 

డొక సూచనను చేసె 

“యుగపదధఢిక రణత్యమందు ద్వంద్వ మగునని”” కాత్యాయను 
ను ఆ యుగ పద ధికరణత్వము యొక్క. నస్వభావమునే యింతదనుక 

(గంథ కారుడు వివరించి చూపెను. కాగా యుగ పనధిక రణత్వమును సూలముగా ఇటు వింగ 
డింప వచ్చును. “యుగపత్ = ౬ కేసారిగ _ ఒక శబ్దముతో, అధికరణత్వమ్ = చెప్పదలచిన 
అర్థమును కలిసి కట్టుగా చెప్పుటి” అని ఈ పదముయొక్క తాత్పర్యము. ఏదో ఒక ధర్మ 

వరమున రన వక రురు Dosa సాదర తక ] త్రముషపె శ దాయమును బోధించునటు” 
కూర్చు దల పెట్టినప్పుడే పదములకు ద్వంద్వము ' (పవ ర్తించును... ఉదా ; “ఘటపటా”, క 
ఓక్క పదమువలననే ''ఘటపటముల సముదాయము’ అని స్ఫురించును. ఇచట ఘటమందు 
పట నర్మమును పటమందు ఘట ధర్మమును ఆరోపింతురు. కావున రెండు శబములును ఘట 
పట రూపమగు అర్థమును తెలియజేయును. మొత్తముపై సముదాయము . సురించినను ఘటి 
పటముల భేదభావన తప్పక ఉండును ఇటి తీరునతే ““సవహవివక్ష'' అని "సరు. “యుగ 
పదధికరణత్యము'' ““సహవివక్ష' అను పదములు ఇంచుమించు సమానారకములు. రెండు 
పదార్థములను కలుపదలచినపుడే వీని యునికి. గ 

శ 
శ 

విడిగా వాక్యములో వాడినపుడు పై విశేషము లేవియ నుండవు. కావున అచట అలిమతమగు అర్థము లభించుటకు, “చి” అను అవ్యయము ' నువయోగింతురు. ఉదా ; 
ఖ్ 8- ల, పటః=చ , అథే ఓకే పదమును" వాడినను ఈ విశేషములు కలుగవు. కావల 
సి; విశేషాంశములన్ని య లఅభించుటకు సమాసమను వృ తియే మూలము. వృ త్తియందలి న్ రా జ . వ On సంబ ; —_ ళబ్బములకు విచి తమైన శక్తు లుండును. అవియే అభీష్టమును సాధించి పెట్టును. ఇంతకన్న ను వివరములను తెలియగోరువారు మవ "గంథవ పవలేను. న వొ హాభాష్యాది గంథ ములను పరిశీలింపవలెను. 1821 

అవతారిక. పె యంశమునే విశ దీకరించుచున్నా డు 
శ్లో సముదాయాంతరత్వాచ్చ తాదృళో ౬ర్డో న లౌకికః | 

అన్వయవ్యతి రేకాభ్యాం శాస్తార్డోఒపి న దృశ్యతే ॥ 88 
తాద శ = క్ వ స 
గాదు వి అటువంటి, అర్థః = అర్థము, (సముదాయ రూపమైన యర్థము) సముదాయాం త్వాత + చ కాచిత్రమైన వేరొక సముదాయమగుట వలన, _ లౌకికః = ల్రోక |పసిద్గమె 
ది న్ నాదు అన్వయ వ్యతిరేకాభ్యామ్ = ఉండుట - లేకుండుట అను ధర్మములను బటి లభించు, కాస్రారః + అపి = కాన్సీయమగు అర న ల లభించే స్రార్థ శ్రీ అర్థము కూడ, నా దృశ్యతే = (ఇచట) కన 

తాత్త్రర్భ యు 
'““ఘటపటా'"” మొదలగు టా . | + 

సహవివక్ష_ అను స్థలములలో యుగపదధికరణతలేక__ 
పద్ధతివలన లభించు సముదాయరూపమైన యర్థము, (పదములు తమ 

Fd 

సముచేశము ౧15 పదకొండము 
33 ] 

యర్థ ములను విడువకుండుట,__ ఆరోపముచే ఒండొరులు కలిసిన యర్గములను కూడ చెప్పుట-- 

ఆవయవభేదమును కలిగియుండుట-- మొత్తముపై ఈ యంశములన్నియు కల పదార్థ సము 

దాయము తెలియుట) మిక్కిలి విలక్షణమైనది. అది లోకమందలి వాడుకలో ప్రసిద్ధమైనది 

కాదు. అన్రే అది అన్వయ వ్యతిరేకముల ననుసరించి (ఒక పద మున్నపు డొక యర్థము 

వచ్చుట - అది లేనపు డా యర్థము రాకుండుట) శాస్త్రములలో సంపాదించు అర్థమువంటిది 

కూడ కాదు. 

వివరణము శబ్ధములను వాని యర్థములను నిర్ణయించుటకు లోక వ్యవహార మే 

(ప్రబలమైన సాధనము. దానినిజట్టి చూచినపుడు ఘటపటాది శబ్దములకు (పసిదమైన ఒక 

యర్థమే యుండును. ఏదో యొక వ్యాపారముయొక్క- -లేక- ధర్మముయొక్క- సామ్యము 

ననుసరించి, బలవంతముగా ఒక శబ్దము వేరొక శబ్బముయొక్క- అర్థమును చెప్పుట సామాన్య 

ముగా పొసగదు. (ఉదా వ్ “ఘట్యతే = ఇతి = ఘట” = కూర్చబడునది కాన ఘటము. 

““పట్యతే - ఇతి = పటః = వి స్తరింపజేయబడునది కాన పటము. ఇచట ఆయా ధర్మములు 

ఘట' పటములకు రెండిటికిని కొంతవరకు సమానమే. అయినను అంతమా[తమున ఘట శేబ్ర 

మునకు పటమనియు, పట శబ్దమునకు ఘటమనియును అర్థము చెప్పకూడదు). అట్టయినచో 

గో శబ్ద మొకటే (గచ్చతి - ఇతి = నడచునది = గౌః) నడచి వెళ్ళు పాణుల నన్నింటిని 
బోధింపవలసి వచ్చెడిని. కాగా లోకవ్యవహారమున శబ్దారముల కొక నియతమైన వ్యవస్థ 

యున్నది. కావుననే “'ఘటశ్చ పటశ్చ” అని విడిగా వాడినపుడు తెలియు సముదాయము ఎట్టి 
విశేషాంశములును లేని సామాన్య సముదాయము మాత మే. 

అన్వయ వ్యతి రేకములచే ““దీనికిది అర్భము'' అని నిర్ణయించు శాస్త్రమార్గ మొకటి 

యున్నది. తదనుసారము పదమందలి (ప్రకృతిని (ప్రత్యయమును విడదీసి, “ప్రత్యయ 
మున్నపుడు తెలియ అర్భము- ఆది లేనపుడు తెలియదు'గాన అ [పత్యయమున కదియే 

అర్థమని నిశ్చయింతురు. ఉదా: ““దళరథస్య - అపత్యమ్ = దాళరథిః = దశరథుని 
కుమారుడు”. ఇచట “ఇ” ఆను పత్యయమునకు “సంతతి” అని యర్థము. ఈ విధమైన 

తీరు కూడ ద్భంద్య విషయమున కుదురదు. ఆందలి పదములకు అన్వయ వ్యతి రకముల 

వలన తమ తమ అర్థమే స్థిరపడును. ఒకటి వేరొకదాని యర్థమును చెప్పుట అసంభవము. 
కాగా ద్యందై ఏక శషములలో “యగపదధికరణతి'' అను (కొత్త మార్గమువలన లభించు 

సముదాయరూపమైన అర్థము విలక్షణమైనదియే అని యనక తప్పదు. దీని ముఖ్య లక్షణము 

లను ఇట్టు [ప స్తరింపనగును. 

(1) ఇది ద్యందము, ఏక శేషము అను వృత్తులవలన లభించును. 

(2) పదములు తమ తమ ఆర్థములను విడువక పక్కనున్న పదముల యర్థ 

మును కూడ తెలుపును, 

(8) పదార్థముల భేదము స్ఫురించుచుండును, 



వాక్యపదీయము 616 వృత్తి . ఫత్తి 
(4) ఇట్టి ఏశిష్ష్టమెన సముదాయము మొతముగా తెలియుచుండును. 

అందువలన వాక్యావస్థవలన తెలియు సముదాయమువంటి సముదాయము కాదిది, 
మరియు వదము [పక్కను మరియొక పదమును ( [పథమాంతములుగ ) కూర్చునపుడే పదార్థ 
ములు నహాచరితము లగునపుడే) ప్రీది విశేషములన్ని యు సిద్ధించును. వక శేషమందు 
మాతము ఒక పదమే మిగులును గాన అదియే లోపించిన పదముల యర్థమును కూ 

ద 
డ చెప గలదు. అదియు ““'యుగపదధికరణత” యొక్క |పభావమే. | 

వ పె తీరున ద్వంద్రె వక శేషముల వలన లభించు పదార్గములన్ని యు స్వతం్యతముగ 
ని ఒక [కియతో గాని గుణముతోగాని అన్వయించుచుండును అనగా ఆవి సమపాధాన్య మును కలిగియుండును, ఇదియు నొక నిశషమే. ఇతర సమాసములలో ముఖ్యమైన పదార్థ 

[౧ 
నప 

అవతారిక... ఈ విధమెన *“*యుగపదధికర ముగు వ ణవచనత ”” క ష్ 
మని అనుచున్నాడు. 

ట్ర “ప్రదాయక 

శో దుఃథా దురుపపాదా చ తన్మాద్భాష్యే ఒప్యుదాహృతా । 
యుగపద్వాచితా సా తు వ్యవహారార్థమా | శితా ॥ 44 

తా, = తనా త = అందువలన, యుగపవ్వాచితా = ఒక శబ్ద మొకేసారిగ కావలసిన విశేషా గర్భము 
లన్ని టిని చెప్పుట, దుఃఖా = మననును కష్ట పె పెటునదని యు, డదురుపపాదా +? చ పవ 5 

అం 99 
బద్ధముగ నిరూపింప కక్యముకానిదనియును, భాష్య ౧ చా అపి = మహాభావ్యమందు కూడ డ్ న్ా శ దాహృతా = చెప్పబడినది, సా తు = అది అయితే, వ్యవహారార్థమ్ = లోకమందలి 
(పయోగములను వ్యాభ్యానించుటకు, ఆ ఆశితా = అవలంబింపబడినది. 

తాల ల్ (6 | శ్రి మన ) భయ. 'యగ్గప్రద్వాచిత (యుగపదధికరణవచనత త అను పేరుగల 
హ వక్షను గమగముగను నిర్దష్టముగను భావించుట మిక్కి_లి కష్టమని పతంజలి తన 

' ప్పినా 

రై 

wm ఎవర్ అము ! “దారే ద్వంద్వః'”: (2- 2 -29) అను సూత్రము. 
ము సేయం యగపదధికరణవవన నతా నామ దుఃఖాచ దురుపపాదాచి” 
చెప్పియున్నాడు కాత్యాయనుడు చూపిన '“యుగపదధికరణత' 
అడు కూలంక షముగ చర్చించిన పిదప అన్నమాట యిది. 
అనునది వినుట కింపుగనే 

యొక్క భాష్య 

అని పతంజలి 

యందలి సాధక బాధకము 

““యుగప దధికరణవాచకత్వ ము” 
గ యు యున్నదిగాని దాని స్వరూప స్వభావములను వివరించుటయు' 

వాని; [పామాణికములు* ఒప్పించుటయు మిక్కిలి (శీమయని దీని భావము 

wm 

hs. 
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కప్టమైనను “యుగపద్యాచకత్యము''ను అంగీకరించినచో ద్యంద్యమందలి 

వెచిత్యముల నన్నింటిని సాధింపవచ్చునని భావించి, భ_ర్హృహరి యింతదనుక దీనినిగురించి 

ముచ్చటించెను, 

విశేష విషయములు - “చార ద్యంద్భః'' అను సూ[తమున “దారే” అను 

పదమును తీసివై చి “యుగపదధికరణవచనే'' అని యుంచుట మంచిదని కాత్యాయనుని 

సూచన. కాని దానిని తోసిపుచ్చి “చార్థే' అను పదమే ఉండుట సముచితమని పతంజలి 

యాశయము. చార్థమందు - అనగా = ఇతరేతర యోగము. సమాహారము అను నర్ధ్థములందు 

ద్వంద్వమగును" అను సూతకారుని మతమే సుఖమనియు, కావలసిన విశేషములన్నియు 

వృత్తి సామ ద్ధ్యమును బట్టి లభించునసనియు, కాత్యాయనుని ““యుగపద్వాచిత్వము” (సహ 

వివక్ష) చాల “కష్టమనియును పతంజలి తీర్పు చెప్పెను. 

“కష్టము, సుఖము, అన్న భేదమున్నను అది కూడ ఒక మార్గమే” అనుట, 

పతంజలి హృదయమని భ ర్భృహరి భావించెను. B84 

అవతారిక “యుగపదధికరణవచనత'' (సహవివక్షను స్వీకరించుటలో గల 

శ్లో॥ సముదాయముషక్రమ్య సదం తస్యాం (ప్రయుజ్యతే । 

విభాగేన సమాఖ్యేన తత _స్తద్ ద్వ్యర్గముచ్యతే 11 రిస్ట్ 

సముదాయమ్ = సముదాయమును, ఉఊప|క్రము = ఉద్దేశించి, పదమ్ = సదము (సమస్తమైన 

పదము), తస్యామ్ ఆ అ యుగపదధికరణతయందు, (పయుజ్యతే = [పయోగింపబడును, 

తతః = అందువలన, విభాగేన = విడదీసి, సమాఖ్యానే = వివరించుటలో, తత్ = ఆ పదము 

(విడి పదము), ద్వ్యర్థమ్ = రెండర్గములు గలదిగ, ఉచ్యతే = చెప్పబడును. 

తాత్ఫర్భంయము ““ఘటపటా'*', “కట ఘట పటాఃి, మొదలగు సమాసములు 

ఆ యః వస్తువుల సముదాయఘును బోధించుటకై వాడబడును., అట్టు వాడుట లోకమున 

(ససిద్ధము. సిద్ధమైయున్న పదములను విడదీసి వానికొక సంస్కారమును చూపి అర్థమును 

సమన్వయించుట శాస్త్ర మర్యాద. లేని యంశ మును (కొత్తగా శాస్ర్రము తెచ్చి పెట్టదు. ఉన్న 

.దున్నట్టు చెప్పి దానికొక యోగ్యతను కల్పించుటయే శాస్త్రము చేయపని). కాగా సమాస 

మందలి పదములు సముదాయమును బోధించునుగాన వాని. అవయవములుగ నున్న పదములు 

కూడ సమూహమునే తెలియజేయుట సమంజసము. కట్లు ద్యంద్యమందలి పదములు, ఒక్కొ 

క్క_టియు తనతోపాటు మిగిలిన వాని యర్థములను చెప్పునుగాన, అనేకార్థములగును. “యుగ 

పదధికరణవచనత'” యందలి రహస్య మిదియే. 

వివరణము... “ఘటశ్చ పటశ్చ' అనునది వాక్యదళ. ఇచట పదములు తమ 

యర్థము నొకదానినే చెప్పును. ,చకారము. కొలయికను సూచించును... రెండు పదార్థములును 
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« ఎ యో అన య శీకదా UN 
[36 స్యతం|తముగను ముఖ్యముగను విద్యతే (ఉన్నది) మొదలగు [కియతో అన్వయించును, 

దీనికి భిన్నమైనది ““ఘటపటొ”” అను సమాసదశ. ఇచట చకారమును వాడకూడదు. సమాస 
పదమునకు ద్వివచనము గానలయును (బహుత్వ మున్నచోట బహువచనము వచ్చును). 
సముదాయము తెలియవలయును. అదియును వాక్యమువలన తెలియు సముదాయము వంటిది 
కారాదు. అట్టయిన సముదాయ మొకటేగాన ఎల్లప్పుడును సమాసమునకు ఏకవచన మే కావలసి 
వచ్చును అందుచే అవయవ భేదము స్ఫురించవలెను. అట్టి సముదాయములు రెండని కూడ 
భావింపవలెను. (ఘట పదముచే ఘట పట సముదాయము. అటే పట పదముచే కూడ పట 
ఘట సముదాయము). సహచరితముగ పద ముండవలెను లేకున్న కావలసిన స్పూర్తి కలు 
గదు. పదార్థములకు సష[పాధాన్య ముండక తప్పదు. అప్పుడే వానికి [కి యాన్వయము సరి 
పోవును. ఇన్ని విఫములైన విశేషములు సమాస దశవలన సహజముగ లభించును. వీనికి 
ఒక సంకేతమును కూర్చుటయే శాస్త్రము చేయ పని ఆ సంకేతమే “యః ఫదదికరణవచ 
నతి'' _ లేక. “సహవివక్షీ' అనబడును, ఇది ద్వంద్వమందును ఏకశేషమందును ఉండును. 

విశేష విషయములు. వాక్యమునకు గల అర్థమును తెలియజేయు శ క్రికున్న, 
సమాసాదివృ త్రికి గల అట్టి శక్తి సమధికమును విచిత్రమును అయి యుండును. దానివలననే 
వి శేషాంశములన్నియు సిద్ధించును. 

ద్యంద్యమునకు యోగ్యమైన స్థలమందే, దానిని బాధించి ఒక ప్పుడు ఏక శేషమగు 
చుండును. కావున మీద' చూపిన విషయములన్ని యు ఏక శేషమునకు సమానములే, ఏక శేష 
మనునది వేరుగా ఒక వృ త్రియే. ద్వంద్వమన్నది సమాసవృ త్రి యొక్క ఒకానొక భేదము. 
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(4) వృ త్తికిని వాక్యమునకును గల భేదమును (పతిపాదించుట 
అవతారి___ వాక్యమునకును సమాసము మొదలగు" వృ త్రికిని గల భేదమును 

సామాన్యముగ చూపుచున్నాడు 

ళో వాక్యేఒపి నియతా ధర్యాః కేచిద్వ తౌ ద్వయో సథా। 
తే త్వభేదేన సామర్థ్యమా(త్ర ఏవోపవర్షి తాః ॥ 36 క 

"కేచిత్ = కొన్ని, ధర్మాః = ధర్మములు, వాక్యే _. అపి = వాక్యమందును, సియతాః = 
తప్పక ఉండునవియె, (సంతి = కలవు), కేచిత్ = కొన్ని ధర్మములు, వృతొ=మవృత్తి 
యందు, నియతాః = నియతములు,. కేచిత్ = మరికొన్ని ధర్మములు, తథా = అటు, 
ద్యయోః = వృత్తి వాక్యములు రెండిటియందును, (సంతి = కలవు), లే+తు=ఆ ధర్మము 
లన్నియును, అభేదేన = భేదము లేకుండ, సామర్థ్యమా।తే + ఏవ = సామర్ధ్యమందే, ఉప 
వర్థితాః = చెప్పబడినవి. 

“ 

తాత్భర్భాము___ శబ్దము లర్భములను బోధించు "తీరులు పెక్కులు గలవు. అఆంద్లు 
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కొన్ని కేవలము వాక్యమునశే చెందును. మరికొన్ని సమాసము మొదలగు వృత్తికే చెందును. 

ఇంకను కొన్ని వృత్తి వాక్యములు రెండిటికిని సమానములు “సమర్థః పదవిధిఃి (2-1-1) 

అను సూత్రము సామర్థ్యమును సామాన్యముగా నిర్టేశించినది. పై తీరులన్నియును ఆ 

సామర్థ్యము యొక్క. విశేషములే 

వివరణము... నముచితమగు సంబంధమును కలిగిన ఆర్థములను బోధించు విడి 

విడి పదముల సముదాయము వాక్యమగును. (ఈ (గంథము యొక్క రెండవ కాండము 

పారంభమున వాక్య లక్షణము విపులముగ చర్చింపబడినది). వాక్యావస్థయందు --లేక -- 

విడిగా ఉన్నపుడు వేరే ఆర్థమను బోధించు పడములు, ఒకానొక తీరులో ఒకే పదముగ 

మారిపోయి పెనవేసికొన్న ఒకే అర్థమును చెప్పుట వృత్తి అగును. (చూడుము : “పరిచ 

యము” ఆను శీర్షిక). ఆర్థములను అందించుటలో వృత్తి వాకములు రెండిటికిని తమ తమ 

నియతమైన పద్ధతులు కొన్నియు, సామాన్యమైన పద్ధతులు మరికొన్నియు గలవు. పాణీని 

వాని నన్నింటిని విడమరచి చెప్పలేదు. “సమర్థః పదవిధిః (2-1-1) అను సూత్రమున 

“సమర్థ (సామర్థ్యమును అండగా గొనునది) అను పదముచే సామాన్యముగ సూచింఛి 

విడిచి పెట్రైను. 

విశేష విషయములు. “సమర్థః పదవిధిః'' (2-1-1) ““పదములకు సంబం 

ధించిన కార్యము, ఆ పదములు సమర్థములై నపుడే పవ ర్తించును"* అని యర్థము. ““పదవిధి"' 

అన్నను “వృ తి” అన్నను సారాంశము ఒకటే. కృత్తు, తద్దితము, సమాసము, ఏక శేషము 

సన్, క్యచ్, మొదలగు [ప్రత్యయము లంతమందుగ ల ధాతువు - అను ఈ అయిదును 

వృత్తులు. 

అర్థమును టోధించుటలో శబ్దమునకు ౧ల శక్తి విశేషమును సామర్థ్యమందురు. 

ఇదీ వ్య పేక్ష, ఏకార్ధి భావము అని రెండు విధములు. వాక్యమందుండునది వ్య పేక. ““వి=ా 

విశిష్టా = సుందరమైన - అపేక్షా = ఆకాంక్ష = వ్యపేశా''. “సముచితముగ ఒండొరులను 

కోరుకొనుచు పదార్థములు మేళవింపును పొందుటి”” వ్య పేక్షయని భావము. ఇది వాక్యమునకు 

నియతమైనది. '“అంతకు పూర్వము వేరుగనుండు అర్ధములు ఒక మూసలో పోతపోయబడి 

నట్టు, మొత్తముపై ఒకే యర్థముగ సిద్ధమగుట” ఏకార్థీ భావము. ఇది వృత్తికి నియత మైనది. 

ఇవియే గాక వృ త్రికిని వాక్యమునకును నియతముగనో, సమానముగనో చెందు ధర్మములు 

పెక్కులు గిలవు, వాని నన్నింటిని సూచించుటకే పాణిని “సమర్థ పదమును వృత్తి 

పసంగమున ఉపయోగించెను. కాత్యాయనుడును పతంజలియు ఆ విశేషముల నన్నిటిని 

పూర్తిగా చూపినారు. భ_ర్భృహరియు ఇటుపైని వానిని యథావకాశముగ చూపదలపెట్టి 

ముందుగా ఈ మాట లనెను. 186 

అవతారిక వృ తికిని వాక్యమునకును గల భేదములను కొన్నిటిని నొక్కి 

వక్కాణించుచున్నాడు' . 



వాఠ్యపదీయము 620 వృత్తి 
[౩ 

శో॥ వుతౌొ విశేషవ తిత్వాద్భేదే సామాన్యవాచితా | 
లా లా ల 

ఉపమాన సమానాదొ శామాదీనాముదాహృతా i 37 

ఉపమానసమాసాదౌ = ఉపమానసమానము మొదలగు సమాసములందు, శ్యామాదీనామ్ = 
'శ్యామా'” మొదలగు శబ్దములకు, వృత్తా = వృ త్రియందు, విశేషవృ త్తిత్వాత్ = విశేషమం 
దుండుఓవలన, భేడే ఆ 

హృతా = చెప్పబడినది. 

వాక్యమందు, సామాన్యవాచితా = సామాన్యమును బోధించుట, ఉదా 

కాళ్ళర్యుయ.. “త్ కమా (చిన్న క త్తివలె నల్టనైన ఒక స్రీ) అనునది 

ఉపమానసమా సము. ఇచట ' అనునది విశేష్యమగుఓ చె సమాసమందలి శ్యామా శబ్దము 

యన విశే షార్థమును వెచ్చని ని తేలును. దీనినిబట్టి శ్యామా” అను 

వాకా ్ రవస్థయందుండ శ్యామా శబ్దము '“శ్యామత్వము"” (నలుపు) అను సామాన్య గుణమును 

చెప 

5+ 

cA బ్రో 

'శ్లరి ఇల 
యగు = ధులు 
వీ ర 

పునని ఒ ప్సృకి కొనక తప్పడు. లే న్న '“ఉపమానాని సామాన్యవచనై *'' (2-1-54) 

అను సూ తమ ుదే సమాసమే రాకపోయిడిని. 

'ఉపమానాని = ఉపమానమను చెప్పు సుబంతములు ((పథ 

మాంతములు). సామాన్యవచనై 8 = సామాన్య ధర్మ | 
బుల్ మట | 

ఇ 
మును (ఉపమే మోపకూనములకు సమాన 

ముగా ఉండు [కియ _లేక._ గుణము) చెపు సుబంతములతో ((పథమాంతములే) 
ఈం! 

న్న 
19 లో వినరా చం! నారద జలం కలదు ళు జర / లట 8 సించునని సూ|తార్థము, ఘనళ్యామః ఘన ఇవ శ్యామః), “శస్త్ర శ్యామా” మొదలగునవి 

ఉదాహరణములు. వీనిలో సమాన పృ త్తీయందుండు శ్యామాది శబ్దములు ఉపమేయములుగా 
అ రా ఒల్లో జల ఉండు ఆయా పదార్థ విశేషములను జోధించును. (ఘన కాకమః = రామః, - శస్త్ర శ్యామా = 

స = మొదలగు రీతిని) వాక్యావస్థలో కూడ ఆ పదములు విశేషమునే చెప్పినచో, సామాన్య 
వాచకములు కాకపోవును గాన సమాసమే కుదరక పోవును. అందువలన వాక క్యా వస్థయందున్న 
శ్యామాది పదములు సామాన్య వాచకములే అనుట సమంజసమని పతంజలి సూచించెను. 
కాగా వాక్యమందు సా స్ న్యమును బోధించు శబ్రములే వృ త్తియందు విశేషమును టోధించుట, 
వృ త్రికిని వాక్యమునకును గల భేదవులలో ఒకటియని ఫలించును. 

విశేష విషయములు. ఉపమానము = అధిక గుణములు కల వస్తువు. ఉదా: 
చం|దుడు మొదలగునది. ఉపమేయము = ఉపమానము కన్న తక్కువ గుణములు కల 
వస్తుపు. ఉదా : ముఖము, మొదలగునది. సామాన్యము -లేక- సమాన ధర్మము = ఉపమా 
నోపమేయములకు సమానముగా ఉండు ధర్మము. ఉదా; గుండముగా నుండుటయు, 
సంతోషమును కలిగెంచుటయు మొదలగు నది. ఈ పదములు అలంకారళా స్త్రమున అటి 
(పసిద్ద్హములు. 
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న. 

నాయకా నాలన్నాణానకాలాతాాా.. _ 

సముభైళ యము 621 పదకాండము 
39] 
అన్య పదా చై 

చై జో 

దాసికి, మూ క్యేషు = వాకములందు, ఆసంభవః = సంభవము లెదు, దంంపదంప 

న్ మ a ఇ ల య. . 

ద్వంద్యమండోలి పదములకు, భేదే = వాకృుమందు, చారైెజ చ, అనునషుయుము యొక 

|| తాత్తృర్వుము-. ““పీతాంబరణో అన 

గలవాడు? (పేతమ్ + అంబరమ్ - యస్య 

నుండు వెడకొక వ శ్ కిని ఇది బోధింపగలదు. *పీతమ్ - ఆ 

స్పష్టముణ * యస్య - సః” 
ఈ యర్థము వాక్యమువలన సిద్దింపదు. అదే “ఘటపటొ'”, 

ద్యంద్యములలతో ఇతరేతరయోగముకాని సమావోరముకానె సమాసపదమువలననే బోధపడును. 

వాక్యదకశ య -=దై తే “ఘటశ్చ పటశ్న' అసి చకారమును వాష్, ఆ యర్థ మును సంపాడంప 

వలయు నము 

a కం ఆ 
| | | (| e3 శే 

గ్ x 
ర్త రా ఇ (& రః అ య pA ప స్టో క 

అంబ 

ఇరా | న శశ. మంటని లొ ళా 
(ఎవనికో - మన వ క! ఆను పదముః RL శ టు. అ ప రా 

వాపీ స 

నో 

జడల సన 
మ ఇ తకినె వాక ముగురు 

el par fal 

గి 
హా ఖ్ (౮ ఖు 2] (౧0 రు ఖః లు QO} (is ఫం షు co 

అవతారిక __- ఇందు వ రొక ఉదాహ ర లా తం. మ్మా, En 

శో చేదే సతి నిరాదీనాం (క్రాంతాద్యర్షష్యసం భవ $1 

(పాగ్వ శేర్ణాతివాచిత్వం న చ గౌరఖరాదిష 39 
ఎవ ప్ర 

భేదే + నతి == వాక్యముగా ఉన్నప్పుడు, నిరాదీనామ్ = నిర్, ప్ర, మొదలగు ఉపసర్గ ములకు, 
(శీ శ అబ a ఇ 

[కాం వావ క్రరేమ = కౌంతః, గతః, మొదలగు ఆర్థములల్ , అసంభవః జ సంభవము అదు, 

వృత్త తే = వృత్తి తికి, పాక్ = ముందు, గారఖరాడిము = గౌరఖర, మొచలగుచోట్ట, జాతివాచి 

వ లదు. త్వమ్ -౯ చ == జాతిని బోధించుటయు, న= 

తాత్పర్యము. య మష్కైశాంబిః (న్నిష్కాంతః - కొళాంబా్య = కెశాంపి, 

అను నగరమును దాటినవాడు), ““పాచార్యః' (పగతః = ఆచార్యః = గొప్ప ఉపాధ్యా 

ఇ” 4 ను. WY) ee శ్ 

యుడు) మొవలగు సమాసములలో నిర్, (ప, మొదలగు ఉపసర్గములే [కాంత , "| 

మొదలగు . నర్గములను చెప్పగలవు. వాక్యమం ందై నచో “కాంత మొదలగు పదములను 

వాడెనపుడే ఆ యా అర్థములు వచ్చును. లేనిచో రావు. అర్ర '“గౌరఖ రః” (ఒకానొక 
తపక 

కొండ గాడిద జాతి లేక ఒక జాతి ఆడవి మృగము). “కృ సర్ప క” ' (ఒకానొక సర్ప 

జాతి), మొదలగు సమాసములలో రెండు ప పదచములును కలిసి ఆయా జాతిని మా్యతమె 

తెలియ జీ యును. “గౌరః ఖరః”, (తెల్హని యొక గాడిద. “కృష్ణః నర్పః” (నల్టని యొక 
En) 

పాము) అను వాక్యము లాయా రంగుగల ఒక వ్యక్తిని మ్యాతమే బోధించును. అనగా 

నమాన దశయందేగాని వాక్యదశయందు ఆ యా విడిపదములకు జాతిని బోధించు శ _క్తిలేదు, 

ఇదియు వృత్తిని వాక్యమును వేరుచేయు చితములలో ఒకటి, 

] అ EA (వన ర్త ర్ట ౬9 b 
ఈర 

/ అడ రు శే జ 

వివరణము కేవలము “నిక్”, (పైకి వచ్చుట, ఎక్కు 



వాక్యప దీయము 622 వృ తీ 

ములు), “పి (అధికము, మొదలగునవి యర్భములు) మొదలగునవి ద్రవ్యమును చెప్ప 
జాలవు. సమాసవృత్తి యందవి [దవ్యమును చెప్పగలవు. (““నిష్కాంతఃో - మొదలగు 
చోట దవ్యమునకే ప్రాముఖ్యము). అట్టె గౌర (తెలుపు), కృష్ణ (నలుపు), అను శబ్దములు 
విడిగా వాడినపుడు విశెషణములై విశేష్యమగు ఆయా వస్తువును చెప్పును. సమాసముగా 
(పయోగించినపుడు రంగుతో నిమిత్తము లేకుండ ఒక జాతిని బోధించును. “గౌరబరి”, 
'“కృష్ణనర్ప”' మొదలగునవి నిత్యసమాసములు. “గాౌరశ్నాసౌ ఖరశ్చ “కృష్ణశ్చాశా 
సర్పళ్చ అను వ్మిగహ వాక్యములను నొకర్యమునకై చూపినను అవి వా స్తనములు కావు 
భాషలో మొదటినుండియు అవి నమాసములుగానే వాడబడుచు ఒక ఖర జాతిని ఒక సర్ప 
జాతిని తెలియజేయుచున్న వి. తెలుపు రంగున్నను లేకపోయినను ఒక జాతికిచెందిన గాడిదను 
“గారఖరి' మందురు అత్ర నలుపున్నను లెకున్నను ఓక జాతికిచెందిశ పామును “కృష్ణ 
సర్ప మందురు. కాగా ఏకార్థీభావ మనెడి వృత్తి ధర్మమువలన ఆయా విశేషార్థములు 
లభించును, వాక్యమందది యుండదుగాన ఆ యర్థములు రావు. 

విశేష విషయములు ఇచట మరియొక చిత్రము కూడ ఉన్నది. మీద చూపి 
నట్టు ““గౌరఖర””, “కృష్ణసర్ప'' మొదలగు శబ్దములు వృ త్రియందు సూటిగ జూతిని బోధిం 
చును గాన, వానికి మత్వర్థ (ప్రత్య యమున (“అది దీనికి గలదు” అను నర్ధమున మతుప్- 
అను తర్ధిత _పత్యయమును గాని, ఆ యర్థమే గల వేరొక తద్ధితమును గాని) సరాసరిగ 
తగిలింప వీలు కలుగును. ఉదా: “గౌరఖరవర్” _ అరణ్య మ్” (గౌరఖరాః - అస్మిన్ - 
సంతి ఇ గౌరఖరజాతి కల అడవి), కృష్ణసర్పవాన్ = వల్మీకః” (కృష్ణసర్పాః - అస్మిన్ = 
సంతి = కృష్ణసర్ప జాతిగల పుట్ట) మొదలగు [పయోగములు కుదురును. అట్టుగాక ఆ శబ్ద 
ములు మామూలుగ ఆయా రంగుగల వస్తువునే బోధించు కర్మధారయ సమాసములన్న చో, 
వానికి మత్వర్థ [పత్యయమును చేర్చ వీలుండదు. మత్వర్థము (అది దీనికి గలదు" అనునది 
బహు [వీపి సమాసమును చేసినందువలననే సిద్ధించునుగాన, (గౌరాః ఖరాః _ యస్మిన్ = 

కృష్ణాః సర్పాః _ యస్మిన్ _ సః = కృష్ణసర్పః = 
వల్మీకః - ఆను రీతిని) లాఘవము ననుసరించి ఇచట బహు[వీహినే చేయక తప్పదు. అందు 
వలననే అభిమతమైన యర్థమును బహు వీహి అందించగల సందర్భములలో కర్మాధారయ 
మును స్వీకరించి దానికి మత్వర్థ [ప్రత్యయమును సామాన్యముగా చేర్చరు. 

“భిద్యంతే - అస్మిన్ - అర్థాః = భేదః = ఇందర్భములు విడిగా. ఉండును. ఈ 
వ్యుత్ప త్తినిబట్టి భేద శబ్ధమున కిచట “వాక్యము” అని యర్థము. 189 

అవతారిక. వృత్తికిని వాక్యమునకును గల సహజమైన భేదము విషయములో 
వ్యాకరణ [పవర్తకుల సంవాదమును చూపుచున్నాడు. 

ల్లో! కీడాయాం జీవికాయాం చ వాక్యేనాఒవచనా త్తథా | 

న నిత్య(గహణం యు క్షం కౌటిల్యేయజ్ విధౌయథా ॥ 40 

క అతడ ఇకా కత్రా 

wate TTT నాలాల వాలు. Ber, న. | 

Wr fete 

సముడేశము 623 
40] “ 
కౌటిలే = “వంకర ఆను నర్థమున, యజ్విధా = యజ్ (పత్యయమును విధించు సూత 

న 

మందు, యథా = ఎట్లో, తథా = అట్టు, వాక్యేన = వాక్యముచే, అవచనాత్ = వృత్తి యొక 

అర్లము రానందువలన, |కీడాయామ్ = |కీడయందును, జీవికాయామ్ +- చ = జీవికయందును, 

నిత్య గహణమ్ = “'నిత్యమ్'', అను పవము, న యుక్తమ్ = సముచితము కాదు. 

పదకొండము 

తాత్సర్భయు___. వృత్తివలన లభించు అర్థము వాక్యమువలన లభింపదుగాన 
“నిత్యం కౌటిల్మే గతా”” (8-1-28) అను యజ్ (పత్యయమును విధించు సూ(తములో 

“నిత్యమ్” అను పద మక్క-రలేదనియు, అంత మ్మాతమున దోషము లేదనియును కాత్యా 

యనుడును పతంజలియు (పతిపాదించిరి. అదే హేతువుచే ““నిత్యం కీడా బీవికయోక'” 

(2-2-17) అను షష్టీ సమాసమును విధించు సూ తమందలి నిత్యపదము కూడ ఆవశ్యకము 
కాదు 

వినర ణము. యజ్ (య) అనునది ““హల్వర్ణము మొదట గలిగి, ఒక అచ్చు 

"అ ధాతువులకు” చేరు (ప్రత్యయము. “కియా సమభివోరము (ఒక పని మాటి మాటికిని 

జరుగుట _లేక_ త్మీవముగ జరుగుట) అన్నది దీని యర్థము. ఉదా: బోభూయతే. భూధాతు 

వునకు యజ్ (పత్యయము చేరిన రూపము. ఈ |పత్యయము చేరినను వృత్తి యగును. 

(సనాద్యంత ధాతు వృత్తి). 

ఈ సందర్భములో “నిత్యం కౌటిల్య గతా” (8-1-28) అను సూ తమున్నది. 

““గత్యర్థకములై న (వెళ్ళు, అను అర్థము కలవి) ధాతువులకు. “వంకర” అను నర్థమున 

(వంకరగ నగచుట) యజ్ ప్రత్యయము నిత్యముగ నగును” అను భావముతో పాణిని 

“నిత్యమ్'' అను పదము నుపయోగించెను ఊదా: “*వా[వజ్యతే” (వజ, ధాతువునకు 

యజ్ఞు. వంకరగ నడచుచున్నాడని యర్థము) ఈ యర్థమున_ కుటిలం వజతి ఆని ఎడేగా 

వాక్యమును వాడరూడదని పాణిని యాశయము. కాసి కాత్యాయన పతంజలులు నిత్య పదము 

(6 . సాకి 
[తోసి పుచ్చినారు. “కుటిలం [వజతి'” అను వాక్యమువలన “*కుటిలుని గురించి పొవు 

చున్నాడు”! _రేక__ “కుటిలమగు దారిని పట్టుతున్నాడు” ఆను నర్గమే. పసిద్ధముగ వచ్చును. 

“వంకరగ నడచుచున్నాడు'' అను నర్థము రాదు. కాగా ““వా_వజ్యతే” అను వృత్తి పదము 

సమర్పించు అర్థమును వాక్యము సమర్పింపజాలదు. ఇట్లు ఆ యర్థమున వాక్య ప్రయోగము 

నకు సంభవమే లేదు. అందుచే “కౌటిల్యే గతౌ” అనియే సూ|తము నుంచి, “కౌటిల్యార్భ 

మందు మా|త్రమే గత్యర్థక ములకు యజ్ [పత్యయమగున ని వారు వ్యాఖ్యానించిరి. వృత్తి 

యొక్క అర్థమును వాక్యము చెప్పజాలక పోవుటయే ఇచట ముఖ్యమైన హేతువు. 

ఇదే హేతువును పురస్కరించికొని “నిత్యం !కీడా జీవికయోః” (2-2-17) అను 

సూతమున నిత్య పదమును (తోసివేయవచ్చునని భర్తృహరి యొక గ్రా. (పతిపాదనము. 

“సమాసము మొ తముపె ఒక ఆట -లేక- ఒక (బతుకుతెరువు అను నర్థము వచ్చునపుడు, 

షష్ట్యంతమగు పదము “అక” అను |పత్యయ మంతమందు గల పదముతో నిత్యముగ సమ 



అత 

స మ 625 పదకాండము వాఠ్యపదీయము 624 క క | నముద్రేశము వృతి = 42 ] 
[41 | అవయవమును వేరుచేసి చూపుదుమో - ఆ సముదాయమును చెప్పు శబ్దమునకు షష్టియు 

4d కలి 93 2 5 అల్లో . | అల్లి జాని థి 
3ట), దంతలఖకః (దంతములను వాగుబేసి హొట్టగడుపుకొనుట అనునవి ఉదాహరణ 1 ఉదాహరణములు. “న నిర్ధారణే” (2-2-10) అనునది షష్టీ సమాసమును నిషేధించు 
యులు ఇచట తక్ ఇ్రుఇగ్రాకకాం జు భంజనమ్ (ఉద్దాల క పుష్పములను చు యట. స సూతము. “ర్చి గారీ ణమను అర్థమందు ఉండు పష్ట్యంతము సమసింపదు” అని యర్థము. 

_ న _ _ 99 
థ క 3 దంతానాం - లేఖ యః - సవతి (దంతములను బాగుచెయుటచే (బతుకువాడ్సు ఆ సమాసము చేసినయెడల (“గోకృష్ణా” మొదలగు రీతిని) నిర్ధారణమను అర్థము రానేరాడు, క. వాడినచో “ఆట (బతుకుతెరువు" అను నర్ధములు రానేరావు. సమాసములుగ . షష్టీ సమాసమును నిషేధించు సూ|తములు ఇట్టివే మరికొన్ని కూడ కలవు. ఆయా స్థలము వాడినపుడె అవి వచ్చును, అది లబ్లక క్రి యొక్క వై చి త్యము. కాగా వాక్యమందు అతి . లలో కూడ వాక్యమే సహజమగును గాన ఆ సూ|తములును సిష్ప లములేయని ఉంహింప పస క్తి ఉండదు కావున నిత్యపద 'నుక్క రలేదనట ఇచటి తత్త్యము, 

411 ధా వలెను. 

విశేష విషయములు ఈ విధముగ వృ త్తికిని వాక్యమునకును భేదములు పెక్కు అవతారిక. శబ్దములకు గల శ క్రి వై చిత్యము స్వభావ సిద్ధము. ఆది ఒకరు లున్నవి ఈ [పకరణము . వృ క్రి కిని నియతమైన ధర్మములనే విశదపరచును. పదార్థముల 
టునదియు మరొకరు కీసిచేయునదియ కా కాదు. ఈ యంశమును సూచించుటయే శాస్త్రము సంఖ్య స్పష్టముగ తెలియుట, (రాజ్ఞః _ పురుషః, రాజ్ఞోః పురుషః, రాజ్ఞామ్ లు పురుషః _ 

పని అని యనుచున్నాడు. మొదలగు రీతిని) ఆ (పధానముగ నుండు పదార్థమునకు విశేషణమును చేర్చుట, (సుందరస్య- వకు DB 2 
రాజ్ఞః - పురుషః - మొదలగు తీరు, చకారమును తప్పక వాడుట (ఘటశ్చ ప పటశ్చ - మొద . న్లో ఏధిధిః పతిషేధై శ్చ భేదాభేద నిదర్శనమ్ | 
లగు విధము), మొదలగు విశేషములు వాక్యమునకు నియత ములు. విశేషణ విశేష్యభావము కృతం ౧ డ్వంచైకవద్యాన సంమవృత సరళ వక్ || 42 
మొదలగు కొన్ని ధర్మములు వృత్తి వాక కములకు సమానములు. సమర్థః పదవిధిః” 

సమాహారమును చెప్పుటను సూచించునట్లు, క... = భేదము మెక్కయు 
| —_ బో “ ఆ చ ప 

అవతారిక. ఇట్టు వృత్తికిని వాక్యమునకును భేదము సిద్ధింపగా___ ౩... అభేదము యొక్కయు సూచనము, విధిభి = సమాస విధులచెతను, (ప్రతిషెద్దై గా చ 
సమాస నిషేధములచేతను, కృతమ్ = చేయబడినది. 

ల్లో నిర్భారణాదివిషయే వ్య పేక్షైవ యతఃస్టితా | , చో ర మునకు ఏకవదాంవమును (సవ ఎయు. కొని చోట సమాహార డంందమునకు ఎకవదా ను (సము సమాస (ప్రతిషేధానాం తతోనా గస్తీ (పయోజనమ్ i 4 | కాళ్ళ యు 2 న వై శేవలవ సప మైన యంశ దాయమును మా|తమే తెలుపుట) శాస్త్రము విధించినది. అది కెవలము సహజ ) ర్ 
నిర్ధారణాది విషయే = నిర్ధారణము మొదలగు విషయమున, వ్య పేక్షా 4+ ఏవ= వ్య పేక : మును విశదీకరించుటయే గాని [కొత్తగా తీసికొని వచ్చియుంచుట కాదు. అక్ర సమాస విధు 

జ సామర్థ్యమే, యతః = ఎందువలన. స్థితా = ఉన్నదో, తతః = అందువలన సమాన ; పతి లన్నియు స సహజమైన ఏకార్ణీ భావమును సమాస నిషేధ ములన్నియు సహజమైన వ్యపక్షను 
'షేధానామ్ = సమాసమును వారించుటకు, [ప్రయోజనమ్ = ఫలితము, న+ అ స్తే= లేదు. చూపించును. 

తాతృర్భము__ ఏదో యొక ధర్మమునుబట్టి ఒక వ్యక్తిని సముదాయమునుండి వివరణము..- ముందు లక్ష్యము. పిదప లక్షణము. లక్ష్యము ననుసరించియే 

వేరుచెయుట నిర్ధారణము. దీనిని తెలియజే యునపుడు సముదాయమును: బోధించు పదమునకు 
లక్షణము బయలుదేరును. సిద్ధముగనున్న భాషకు సహజమైన ధిర్మములను ఎత్తి చూపి, 

షష్టీ విభ క్రి వచ్చును. ఉదా ఏ “గవాం కృష్ణా బహుక్షీరా” (ఆవులలో నల్బ ఆవు మిక్కిలి వాని నొక సం|ప్రదాయముగా తీర్చి దిద్దుటయే వ్యాకరణ శాస్ర్రముయొక్క_ ముఖ్య క ర్రవ్యము, 
పాలు గలది). ఇట్టి చోట్ట వాక్యమువలననే అభిమతార్థము లభించును. “గోకృృష్టా” ఆని ఏకార్టీ భావము కొన్నిచోట్ల సహజము. అట్టిచో ట్ర శాస్త్రము సమాసమును విధించును. కొన్ని 
సమాసమును చేసినచో ఆ యర్థము రాదు. అది శబళ క్రీ యొక్క. స్వభావము. కాగా వ్య పేక్షా j చోట్ట వ్యపేక్షయే స్వభావము. అచట శాస్త్రము సమాసమును వారించును. ఆంతియేగాని 
సామర్థ్యమేగాని ఏకార్ధీ భావ 'మిట్టిచోట్ట పొనగనే పొసగదు; అందువలన సమా సమునకు 

"| _ పస క్రియే తేదుగాన వేరుగ “ననిర్థారణే” (2-2-10) అను సూ తముచే సమాసమును 
వారింప నక్క_రలేదు. 

తనంత తానుగ శాస్త్రము చేయునది ఏదియు లేదు. కాగా ఆయా స్థలములందలి భేదమును 

(భేద సంబంధము = వాక్యదశ డావ్య సేక్ష అభేదమును (అభేద సంబంధము = వృ త్రిదశ 

= వకారి భావము) స సహజ సిద్ధములు. 

ఉల చానండనకకొక్తాకైన్తక్రూవాాా- 

వివరణము. “యతశ్చ నిర్ధారణమ్” (2-8-41) అనునది షష్టిని విధించు విశేష విషయములు “భిద్యంతే - అస్మిన్ - అర్థాః = భేద!” పదార్థములు 

సూత్రము “వీ సముదాయము నుండి జాతి, గుణము, మొదలగు ఏదో యొక ధర్మమునుబట్టి విడిగా ఉండి సంబంధమును కలుపుకొని, విశేషణ విశేష్యరూపమైన ఒక అర్థమును చెప్పుట 

[40] 



హాక్యపదీయము 626 వృత్త్రీ 
[43 

భేదమగును. ఇది వాక్యమందుండును దీనికే వ్యపేక్ష అని పేరు. భేదమునకు విరుద్ధమైనది 

అభేదము. అనగా పదార్థము లన్నియు ఒకటిగా మారి రి ఒకే యర్ధ మును చెప్పుట. ఇద్ వృత్తి 

యొక్క స్వవావము. దీనికే ఏకార్థి భావమని పేరు. 

“పాతి పదమ్” మొదలగు ద్వంద్వములలో సమాహారమే సహజము. (సమాహార 

మొకటే గాన ఎల్టపుడు ఏకవచనమె యగును. ఇదియే ఏకవద్భావము) “దధిపయసీ” మొద 

లగు చోట్ల ఇతరేతరయోగమే సహజము. ఈ విషయమునే ఆయా సూ తములనువదించును,. 

11 ఉలి 

అవతారిక “సామర్థ్య ము గలది సమర్థము. సమర్దః పదవిధిః (2 -11) అను 

సూ|తమున సమర్థ శబ్బమువలన వ్య "పేక్షయు పకార్డీ భావమును కూడ సామాన్యముగా సూచి 

తములై నవి. (పయోగిముల ననుసరించి వాని విభాగమును లక్షణములను నియమములను 

వ్యాఖ్యాతలు వివరించి చూపినారు” అని చెప్పుచున్నారు. 

థో॥ సామర్ధ రమవిశేషో ర్హమపి లోక వ్యవస్థయా | 

వృ  త్ర్యృవత్యోః (ప్రయోజ్జెర్విభ క్త కం (పతిపత్త తృభిః ॥ 48 

అవిశేషోకమ్ + ఆపి = విశేషము లేకుండ చెప్పబడినను, సామర్థ్యమ్ = సామర్థ్యము, లోక 
థి 

వ్యవస్థయా = వ్యవహారము యొక్క ఏర్పాటు ననుసరించి, పయోగ్ఞః = లక్ష్యములను 

తెలిసిన, |పతిప_తృభిః = వ్యాథఖ్యాతలచే, వృ తవృత్యోః = వృ త్తికిని వాక్యమునకును, 

విభ క్రమ్ = వేరు చేయబడినది (పంచబడినది). 

తౌత్ళ)ర్భ్రం ము “సమర్థః పదవిధిః” అను సూూతమున సమర్థ పదమునే సామ 

మును సామాన్యముగా పాణిని నిర్దేశించెను. పిదప లోకవ్యవహా హారము ననుసరించి కాత్యా 

డును పతంజలియు " “వాక్యమందు వ్యపేక్ష అనియు వృ త్తియందేకార్థభావమనియును” 

ఉదాహరణ పూర్వక ముగా సిద్ధాంతము చెసి చూపిరి. 

బివరణము “సమ్” అను ఉపసర్గమునకును అర్థ" శబ్రమునకును సమాసము 

జరుగగా “సమర్థ” అను శబ్దము సిద్ధమగును. ఉపసర్గము యొక్క బలమువలన అభిమత 

మైన భావము లభించును. కాగా “సమ్ = సంబద్ధః = పరస్పరము కలిసిన, ఆర్థః = 

అర్ధము” అని చెప్పినచో వ్యపేక్షయగును. “సమ్ = సంగతః = ఒకటిగా మారిన, అర్థః = 
అర్ధము” అని యన్నచో ఏకార్ధీ భావమగును. ఇట్టు సమర్థ పదమువలన రెండు విధములై న 

సామర్థ్యములను కూడగట్టవచ్చునని పతంజలి స్పష్టముగ చె ప్పెను. [పయోగముల ననుసరించి 

ఒకానొక వ్యవస్థను (కట్టుబాటు) ఏర్పాటు చేయుటకై వాక్యమందు వ్య 'పేక్ష్ష అనియు వృత్తి 

యందేకార్థీభావమనియును అంగీకరింపక తప్పదని యుక్తి పూర్వకముగను ఉదాహరణ 

పూర్వకముగను అతడే విశదీకరించెను. 

విశేష విషయయులు_ రెండు విధములైన సామర్థ్యముల యొక్క స్వరూప 

సముద్దేశము 627 
44]. 
స్వభావములును, వాని వాని నియతమైన ధర్మములును, సమానమైన ధర్మములును, “సమర్థః 

పదవిధిః” అను సూత్రము యొక్క భాష్యములో సుదీర్హ ముగ చర్చింపబడినవి. అవియే 

యథావకాశముగను యథాసందర్భముగను ఈ [పకరణమున చూపబడుచున్నవి. | 481 

పదకాండము 

అవతారిక... “వాక్యమందు వ్య పేక్ష - వృత్తియందేకార్జీభావము” అను విభాగ 
మందలి యు క్రిని చూపుచున్నాడు. 

శో అరస్య వినివృ తత్వాలుగాది న విరుధ్యతే | 
ne) (2) అణాల ౧ 

ఏకార్థీభావ ఏవాతః సమాసాఖ్యా విధీయతే ॥ 44 

అర్థస్య = అర్థము, వినివృ త్తత్వాత్ = హోవునుగాన, లుగాది = లుక్కు మొదలగు కార్యము, 

నశ విరధ్యలే = = అడ్డుపడదు, అతః = ఇందువలన, ఏకార్టీభావే + వవ = ఏకార్థి భావ 

మందే, సమాసాఖ్యా = సమాసమను వ్యవహారము. విధీయతే = విధింపబడును. 

తాత్సృర్భాము.___ “సుపోధాతు [పాతిపదికయోః” (2-4-71) అకు సూూతము 

వృత్తికి అవయవములుగా ఉండు పదముల సుప్ (పత్యయములకు లోపము (జారిపోవుట)ను 

చెప్పును. ఏకార్థీభావమందు ఆయా [పత్యయముల విశషార్థము సహజముగనే పోవునుగాన 

అట్టు చెప్పుట సముచితమే. అందువలననే ఏకార్జీభావమందే సమాసమనుటయును సమంజసము 

వివరణము విశేషణ విశేష్యభావముగల ఒకే ఒక అర్ధము వృత్రివలన బోధ 
పడును. కావున అవయవములుగా ఉండు పదార్థములకు చెందిన భేదభావనయు, సంఖ్యయు 

తనంత తానే తొలగిపోవును. అయినపుడు వానిని సూచించుటకై వేరుగ సుప్ [పత్యయము 
లుండనక్క-రలేదు. సహజమగు ఈ అంశమునే సూత్రము విశదపరచెను. ఇట్టి స్థితి సమాస 
మునకే నప్పునుగాని వాక్యమునకు నప్పదు. 

విశేష విషయములు- “సుపోధాతు [పాతిపదికయో:ః” (2-4-71). “ధాతువున 

కును |పాతిపదికమునకును అవయవములైన సుప్ [పత్యయములు లోపించును" అని 
యర్థము. [పాతిపదికము విషయమున ఉదాహరణము : రాజపురుషః, (రాజ్ఞః పురుషః) 

ఇచట “రాజన్ + జన్ చా పురుష + సు” అని ఆలౌక్కమగు విగహము. (ఇది పయో 
గార్హము కోదు. శాస్త్రీయ కార్యములకొరకు దీనిని చూపుదురు) ఈ ఆవస్థయందు సమాసము 
జరుగును. సమాసము మరల |ప్రాతిపదికమగును. (“కృ త్తద్ధిత సమాసాశ్చ” (1-4-46) = 
కృదంతములును, తద్ధితాంతములును, సమాసములును |ప్రాతిపదికములగును.) సుప్ [ప్రత్య 
యములకు పకృత సూ[తముచే లోపము. “రాజపురుష” అని యగును. “రాజసంబంధియగు 

వ్యక్తి” అని మొత్తముపై యర్థము. ఇట్టు రాజ శబ్బముయొక్క- ఆర్థము వేరుగ భాసించుటయు, 

అచటి సంథ్యా విశేషమును (ఒక రాజు, ఇరువురు రాజులు, మొదలగునది) సామర్థ్యము 

యొక్క మహిమచే సమసిపోవును. “రాజునకు చెందు" అని ఏకత్వ సంఖ్యయే సామాన్య 

ముగ తెలియును. దీనిని “అభేద్దైకత్వ సంఖ్య” అని యందురు. ఇడి వృత్తులందు భాసించును, 
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(దీని వివరములు ముందు చూపబడును). కృత్తు, తద్ధితము, ఏక శేషము అను వృత్తులందు 

కూడ ఇదియే తీరు ధాతు విషయమున ఉదాహరణము : “పుతీయతి” ఇచట “పుత్రమ్ - 

ఆత్మనః - ఇచ్చతి” అనునది లౌకిక విగహము. “పుత + ఆమ్” అని అలౌకికము. 

ఇపుడు “య” అను [పత్యయమగును. “పుత + అమ్ + యొ. ఈ దశ మొత్తము ధాతు 

వగును. |పకృత సూ[తముచే “అమ్” అనునది లోపించును. (పుత్రయ) (_పకియా విశేష 
మున “పుతీయతి" (పుతుని కోరుచున్నాడు) అని సిద్ధించును. ఇది “సనాద్యంత ధాతు 

కాగా మీఏ్ సూత్రముచే సుప్ (పత్యయములకు లోపమును విధించినందువలన 

“సమాసమందేకార్టీభావమే” పాణిని యభిమతమని పర్యవసించును, 144 

అవతారిక ““సమాసమునకును వాక్యమునకును గిల సామర్థ్యభేదమును పాణిని 

స్పష్టముగనే చెప్పెననవచ్చును'' అని కొందరందురు. వారి యాశయమును చూపుచున్నాడు. 

శో॥ వ్యవస్టితవిభాషా చ సామాన్యే కై శ్చిదిష్యతే । 

తథా వాక్యం వ్యపేశియాం సమాసో=న్య(త శిష్యతే ॥ 45 

ణి 

సామాన్వే = ఎట్టి విశేషమును లేని సామర్థ్యము విషయమున, _ వ్యవస్థిత విభాషా -- చ = 
నియత మైన వఏికల్పము, కై శ్చిత్ = కొందరిచే, ఇష్యతే = కోరబడుచున్నది, తథా = అట్టు, 

వ్య పేకాయామ్ = వ్య పేక్షయందు, వాక్యమ్. == వాక్యమును, అన్య|త = వేరొక దానియందు 

( ఏకార్థాభావమండు) సమాసః = సమాసమును, శిష్యతే = నియమింపబడుచున్నది. 

తాత్భ్రర్భంము._- “విభాషా” (2-1-11) అని పాణిని చెప్పిన సమాసములకు 

బంధించిన వికల్పమునకు, ఒక నియమమును కల్పించి “'వ్యపేక్షయందు వాక్యమే'' 

అనియు “| కార్థభావమందు సమాసమే (వృ త్తియే) సాధువు'' అనియును కొందరు చెప్పుదురు. 

స O 

వివరజిము___ “విభాషా” అనగా వికల్పము. ఏవో ఒకటి రెండు తప్ప, మిగిలిన 

సమానము లన్నియు వికల్పములే (సమాసమగుటయు కాకుండుటయును సాధువే) అని ఈ 

సూతము చెప్పును సమాసము లన్నింటికిని వర్తించును గాన దీనిని ““మహావిభామష' అని 
యందురు. “సమర్థః పదవిధిః'' (2-1-1) అను సూ తము (పతియొక పదవిధికిని సంబం 

ధించును. కాగా ఇచటి సమర్థపదము వ్య పేక్షను ఏకార్థిభావమును కూడ సామాన్యముగ 

సూచించినను, ఈ మహావిభాషకును సూత్రమునకును సంబంధమును ఏర్పరచి వ్యపేక్షా 
సామర్థ్యమున్న చో వాకశ్టిమే అనియు, . ఏకార్థీభావమున్న చో సమాసమే అనియును నియమ 

మును చేయవచ్చును. అపుడు సామర్థ్యము యొక్క_ పంపకమును పాణినియే చేసేననుట కవ 
కాశ ముండును. అనగా వెనుక చూపిన (44 వ కారిక) లుగ్విధానము సమాస మందేకార్థిభావ 

మును జ్ఞాపనము చేయునని చెప్పనక్కరలెదని ఈ వాదమందలి సారము. 

విశేష విషయములు వికల్పమునకు ఒక విధమైన కట్టుబాటును చేయుటను 
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“వ్యవస్థ అందురు. అట్టి వ్యవస్థగల విభాష ““వ్యవస్థిత విభాష” అగును. సమర్థ సూత 

మున రెండు విధములైన సామర్థ్యములను కలగాపులగముగ పాణిని సూచించెనన్న పక్షమున 

పదవిధులన్నింటియందును ఆ రెడు సామర్థ్యములకును అవకాశమున్న దన వచ్చును. కాసి 

వెన్వెంటనే ఉన్న ““విభాషా” అన్న అతని మాటకు వ్యవస్థను ఏర్పరిచినచో (సామాన్యమైన 

ఆ సామర్థ్యము వికల్పమని తొలుత నిది సూచించునుగదా 1) వాక్య్యమందు వ్యపేక్షయే 

యనియు వృ త్తియందేకార్థిభావమేయనియు ఫలించును. కావున ఎట్టి చిక్కును కలుగదు. 

క్తి 

వాక్యమునకు వ్య పేక్షయు వృత్తికి (సమాసమునకు) ఏకార్థిభావమును మిక్కిలి 

సహజములుగాన, వేరుగ ఎట్టి ఏర్పాటును చేయనక్కరయే లేదని భావించి కాత్యాయనుడు 

“విభాషా” అను సూూతమును (తోసి పుచ్చెను. 1451 

అవతొౌరిర్ వ్య పేకయందును ఏకార్థభావమందును శ బ్దములును అర్థములును 

ఇంచుమించు సమానములే. అయినను ఏకార్టీభావమున ఒక విశేషమున్నదని చూపుచున్నాడు. 

ల్లో॥ తుల్య(క్రుతిత్వా త్త త్వేఒసి రాజాదీనాముప్మాశితే | 
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తుల్య [శుతిత్వాత్ = సమానముగి వినిపించుటవలన, రాజాదీనామ్ = రాజ, మొదలగు 

శబ్బములకు, త త్తే = అభేదము, ఉపాశితే + అపి = ఆశయింపబడినను, వృత్తా =వృత్తి 

యందు, అగమకత్యాత్ = గమకము లేనందువలన, విశేషణాకాంకా = విశేషణము యొక్క 

అపేక్ష, నివర్తతే = నివర్తించును. 

తాత్పర్యము---- “రాజ్ఞః పురుషః”, ఇది వాక్యము. “రాజ పురుషః”. ఇది 

సమాసవృత్తి. రెండవ స్థలమందును శబ్దములు సమానములే. అయినను వాక్యమందలి “రాజ్ఞః 

అను దానికి “వీరస్య*' (శూరుడై న) మొదలగు విశేషణములను చేర్చ వీలున్నది. “ఎట్టి 

రాజు ఇ అను శంకను పోగొట్టుటకు అట్టి విశేషణములు పనికి వచ్చును కాని “రాజ వురుషఃి 

అను సమాసమున కవయవమైన రాజ శబ్దమునకు అట్టి విశేషణములను కూర్చ వీలుండదు. 

అచట “పురుష మొదలగు చివరి పదముయొక్క- అర్థమే ముఖ్యము. తొలి పదముయొక్క_ 

అర్థము దానికి విశేషణమై దానియందే లీనమైనందున అ|పధానమై తన స్వాతం త్యమును 

కోల్పోవును. అందుచే అట్టి దానికి విశేషణముతోడి సంబంధము కుదురదు. 

వివరణము. వాక్యమందలి సామర్థ్యము వ్యపేక్ష. భేదము |పథధానముగా గల 
పదార్థముల సంబంధము దినియొక్క ముఖ్య ధర్మము. అనగా పదార్థములు ఒండొరులు 

విశేషణ విశేష్యభావముతో కలిసినను, వాని స్వతంతతకు లోటుండదు. అది భాసించుచునే 
యుండును. అట్టి స్థితియందు ఇచ్చానుసారము వి శేషణములను కూర్చువచ్చును పృ త్రియందలి 

సామర్థ్య మేకార్థీభావము. అభేదము [ప్రధానముగా గల పదార్థముల సంబంధము దీని ధర్మము. 

ఇందు ఒక పదార్థమే ముఖ్యముగ నుండి దానితో సంబంధించిన మిగిలిన పదార్థములన్నియు 
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తమ వ్య క్రిత్యమును కోల్పోవును. ఇట్టి వానిని ఉపసర్థనములందురు. ఏనికి విశేషణములను 

కూర్చుటకు వీలు కలుగదు. 

విశేష విషయములు... ఒక అంశమును “తప్పనిసరిగ”* సూచించు తీరును 

“గమకము అందురు. (౧ మయతి _ ఇడి = గమకమ్ = తెలియజే యునది) వాక్యమందలి 

పదార్థములకు ““ఎట్టిది ?'' “దేనియొక్క. ?'” మొదలగు శంకలను తీర్చుటకై ఆయా విశే 
షణముల అపేక్ష సహజము వృ త్రియందలి పదార్థముల కట్టి అపేక్ష పొసగదు. (ప్రయోగ 
ముల వలిన కలుగు ఆర్థానుభవమే అందు ప్రబల |పమాణము. “సవిశేషణానాం వృ త్తిర్న _ 

వృత్తస్య చ చ విశేషణయోగో న” (వి శేషణములతో కూడిన 'పదములకు వృ త్తి జరుగదు - 
వృత్తియందలి పదములకు వి శేషణములు కూడవు) అని ఈ యంశమునే శాస్త్రకారులు విశదము 

చేసిరి. కాగా “విరస్య రాజ్ఞః పురుషః” అను స్థితిలో రాజ శబ్దమునకును పురుష శబ్దమున 

కును సమాసము జరుగదు. అరే “రాజ పురుషః జను దశలో రాజ శబ్దమునకు విడిగా 

ఎట్టి విశేషణమును కలుపకూడదు వృత్తికిని వాక్యమునకును గల ఈ విశేషము శబ్ద శ క్రి 
యొక. ఫలితమే. a 1461 

అవతారిక... గమక మున్నచోట మాతము వృ త్రియందు: కూడ విశేషణమును 
కూర్చవచ్చు ననుచున్నాడు. | 

లో సంబంధి శబ్దః సా సేక్షో నిత్యం సర్వః (సయుజ్యతే 1 

స్వార్థవత్సా వ్య పేకెస్య వృత్తావపి న హీయతే ॥ 47 

సర్వః = ప్రతియొక, సంబంధి శబ్దః = సంబంధి శబ్దమును, సౌపేక్షః = అపేక్షతో కూడి 
నదె, నిత్యమ్ = ఎల్ల పుడును, [పయుజ్ఞతే = [ప మోగింపబడును, అస్య = దీనియొక్క., 

సా=ఆ, వ్యపేక్షా = వ్య పేక్ష, స్వార్ధవత్ = త్రన అర్థమువలె, వృత్తొ -- అపి =వృత్తి 
యందు కూడ, న - హీయతే = విడువబడదు. 

తాత్సర్య ము గురు, శిష్య, పితృ, మాతృ, మొదలగు శబ్దములు సంబంధి 
శబ్దములు. వాక్యమందును వృత్తి తియందును కూడ ఇవి వేరొక శబ్దమును అ పేక్షించుచునే 

యుండును. అందుచే వీనిని నిత్య సా శే బక్షములని యందురు. అందుచేతనే వృత్తి తియందును 

ఈ శ బములకు విశేషణముగ వేరొక శబ్దమును కూర్చుటకు పీలుండును. 

వివరణము _ “గురుః” అనగానే “కస్య” (ఎవనియొక్క) అను [పశ్న ఎల్లపు 
డును కలుగును. దానిని పోగొట్టుటకు “ దేవద త్తస్య” మొదలగు ఏదోయొక పదమును వాడక 

తప్పదు. ఇట్లు గురు శబ్దము సంబంధి శబ్బ్దమగును. (అనగా ఒక పదార్థముయొక్క_ సంబంధ 
మును తప్పక కలిగియండునది) పితృ, మాతృ, మొదలగు శబ్దములు కూడ ఇట్టివే. వేరొక 

పదార్థముతోడి సంబంధము ఇచట సహజముగను అంత ్రీనముగను ఉండును, కావున “గురోః 
కులమ్ = గురురులఅమ్” అని సమాసమును చేసినను, అపుడు గురు శబ్బముయొక్క- అర్థము 

సముద్దేశము 631 పదకాండము 

ఉస్ ] 

అ|పధానమైపోయినను దానికిగల సహజమైన ఆకాంక్షను తొలగించుటకు “దవద తస్య” 

మొదలగు ఒక పదమును వాడవచ్చును. దాని యర్థము గురు శబ్దార్రముతో సంబంధించును. 

ఇట్టు చేయుటలో “ఆకాంక్షను పోగొట్టుట తప్పనిసరి” అగుటయే గమకము. 

విశేష విషయములు స్వస్య అర్థః = స్యార్థః = శబ్దమునకు సహజమైన 

అర్థము. దీనినే (పాతిపదికార్థమందురు. శబ్దమునకు ఇది ఎంత సహజమో, సంబంధి శబ్దము 

నకు వేరొక శబ్దమును గురించిన ఆకాంక్షయు అంత సహజము. కావున వాక్యమందువలెనే 

(దేవద త్తస్య గురోః కులమ్) వృ త్తియందును ఆకాంక్షను పోగొట్టు శబ్దమును [పయోగింపక 

తీరదు. ఇదియు నొక శబ్దశ క్రి వై చ్మిత్యమే. AT 

అవతారిక పై విషయముననే వేరొక సమన్వయమును చూపుచున్నాడు. 

శో సముదాయేన సంబంధో యేషాం గురుకులాదినా ! 

సంస్పశా్యావనయవాం _్తే చ యుజ్యంతే తద్వతా సహ ॥ 48 

యేషామ్ = ఏ శబ్దములకు, (వాని యర్థములకు), గురుకులాదినా = గురుకులము మొదలగు, 

సముదాయేన = సముదాయముతో, సంబంధః = సంబంధము, (అస్తి = కలదో) తే + చ= 

ఆవి అయితే, అవయవాన్ = అవయవములను, సంస్ప శ్ = నుట్టుకొని, తద్వతా - సహ 

= అవయవితో కూడ, (సముదాయముతో) యుజ్యంతే = కూడును. 

తాత్పర్యము --- “బరుకులమ్ = గురువుగారి యిల్లు” ఈ మొత్తము అర్ధమునక 

“దేవద తస్య” మొదలగు శబ్దముయొక్క_ అర్థమును కలుపవచ్చును. అట్టు చేయునపుడు ఆ 

యర్థము అవయవమగు గురు శద్దారముతో తొలుత కలిసి, చివరకు సముదాయార్థ ముతో 

కలియునని చెప్పవచ్చును. కాగా “దేవదత్తస్య గురుకులమ్” మొదలగుచోట్ట “దేవదత్తుని 

గురువు - అతని యిల్లు” అన్నట్లు భావ మేర్పడును. సంబంధి శబ్దములతో వృ త్రి 'జరుగునపు 

డెల్ట ఇటీ ఊహింపవలెను, 

వివరణము. ఈ పక్షమున = వృ త్తియందిమిడిపోయిన ముఖ్యము కానట్టి గుర్వాది 

శబ్దముల అర్థములతో దేవదత్తాది శబ్దముల ఆర్థముల క న్వయమని చెప్పనక్కర లేదు. ముఖ్య 

మైన కులాది శబ్దముల అర్థములతోనే వాని కన్వయమనియు, అది అవయవార్థములను 
కలియుచు, సముదాయార్థ ముతో జరుగుననియును చెప్పవచ్చును. కాగా “వృ త్తియం దుపసర్షన 

మైన దానికి విశేషణమును కలుపుట” అను ఆశక్షేపమున కవకాశముండదు. “దేవద త్తస్య 

గురుకులమ్” ఇచట (పధానమైనది ఇల్లు. దానితోనే దేవదత్తుని కన్వయము. అయినను సంశ 
యమును వారించుట'కై అతడు అవయవమైన గురు శబ్దామును స్పృశించును. ఆ విధముగ 
“దేవద త్తస్య గురుః కులమ్” అను వాక్యమువలన లభించు విస్పష్టమైన ఆర్థమే వృత్తి 

వలనను లభించును, 148॥ 



వాక్యపదీయము 632. వృతి 
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అవతారిక. “వృత్తికిని వాక్యమునకును పూర్తిగ భేదమే" అని చెప్పు 

చున్నాడు. 

శో అబుధాన్ _ప్రత్యుపాయా శ్చ విచ్నితాః ప్రతిపత్తయే । 

శబ్రాంతరత్వాదత్యంత భేదో వాక్యస మాసయోః ॥ 49 

(ప్రతిపత్తయే = సత్యము తెలియటకు, ఆబుధాన్ + [పతి = పండితులు కాని వారిని గురించి, 
విచితాః = చ్మితములై న, ఉపాయాః = ఉపాయములు, (కల్ప్యంతే = కల్పింపబడును), 

శబ్రాంతరత్యాత్ = వేర్వేరు శ బ్బములగుటవలన, వాక్యసమాసయో:ః = వాకగ్టమునకును సమా 

సమునకును, ఆత్యంత భేద: = పూర్తిగా భేదము, (భవతి = అగును). 
f 

తాత్ఫర్భంయు.._ వాక్యావస్థను చూపి (రాజ్ఞః పురుషః, మొదలగునది) అదియే 
పకియావశమున నమాసముగ మారునట్టు (రాజ పురుషః) చెప్పుచుందురు. అదంతయు 

వాస్తవము కాడు. సమాసము యొక్క తత్త్వము తెలియుటకై మందమతుల నుద్దెశించి అట్టి 
పాయములు చూపబడుచుండును. వాస్తవమున సమాసము వేరు - వాక్యము వేరు. రెండింటి 

కిసి ఎట్టి సంబంధమును లేదు. 

వివరణము. ఆవు బొమ్మను గీచి “ఇది ఆవి అని పిల్లలకు బోధింతుము, 
దానివలన ఆవును గురించిన కొంత జ్ఞానము వారికి కలుగును. కాని ఆవు బొమ్మ వేరు. ఆవు 
వేరు. రెండును ఒకటి కావు. (కొన్ని పోలికలు మా_తముంశును) వాక్యమునకును సమాస 
మునకును గల చుట్టరిక మిట్టిదె. వ్మిగహ వాక్యమును చూపుటయు, సుప్ (ప్రత్యయములు 
లోపించుననుబయు. వ్య శిక్ష తొలగి ఏకార్థిభావ. మేర్పడుననుటయును .- ఈ మొదలగు తీరు 
లన్నియు కృతకములు. యథార్థ ములు కావు. | 1) పదములు విడిగా ఉండుట, (2) వ్యపేశా 
సామర్థ్యము, (ల ) భేదముతో కూడిన పదార్థముల సంబంధము. ఇట్టి ధర్మములు వాక్యము 
నకు సియత ములు. (1) ఒకే పదముగ నుండుట, (2) ఏకార్టీభా వము, (ల) అభేదము 
(ప్రధానమైన సంబంధము - ఇట్టివి సమాసమునకు నియతములు. మరియు వాక్యస్వరూపము 
వేరు. సమాస స్వరూపము వేరు. రెండిటి అర్థ ములును వేరే రు అర్థములు వేరయినపుడు 
శబములును వేరే అనవలయును. కాగా వాక్యమునకును సమాసమునకును పూ ర్తిగా భేదమే. 

విశేష విషయములు. 'చటి సమాన పదములే వృత్తుల నన్నింటిని, (గహింప 
నగును, “వాక్యమును ఆధారముగా చేసికొని వృత్తిని బోధించుట*ి* కేవలము కల్పితమైన 
ఉపాయమేగాని సత్యకథనమ. కానేరదని (గ్రంథకర్త యొక్క తాత్పర్యము “భాషయు భాష 
యొక్క ధర్మములును సహజములనియు, ఆ సత్యమును గు ర్రించుటకై ఏర్పడిన అసత్య 
మార్గమే శాస్త్రమని యును” ఆతడు తరచుగ వకాా_ ణించుచునే యుండును. రా 

ల్ని 

ఒక్ విషయము ని బగహించునది - “రాజ్ఞః పురుషః”, మొదలగు వాక్యము 
లును “రాజపురువః'' మొవలగు వ వృత్తులును వాడుకకు తగినవే. ఇష్టమైనపుడు వాక్యమునకు 
బదులుగ వృత్తిని వడునుత్నన (గ రాజ్ఞః పురుషః” మొదలగు దానిని లౌకిక మె 
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విగహ వాక్యమందురు. లోకమున [పయోగింపదగినద నియు, సత్యమైనదనియును, వృత్తి 

యొక్క అర్థమును విడమరచి చెప్పునదనియను ను భావము, ఇట్టిచోట్ట “రాజన్ + జస్ చ 

పురుష + సు” అను ఒక దశను చూపి, ఈ దశలో వృత్తి జరుగుననియు, [పత్యయములు 

లోపించుననియును శాస్త్రము చెప్పును. ఇట్టి శాస్త్రమార్గమే కల్పితమని యిచటి తత్త్వము. ॥49॥ 

అనతారిక__ “గోరథః8”* అనునది ఒక సమాసము. (ఎడ్డను పూన్చిన బండి) 

ఇచట “గోభి యుక్తః రథః” అను వాక్యమును వాడుదురు. అట్టయిన పుడు “యు క్ష 

అను పదమునకు సమాసమున లోపమని చెప్పవలయునా ? అని శంకించి “అక్కరలేదు” 

అనుచున్నాడు. 

ళో ఆసమానే సమాసే చ గోరథాదిష్వదర్శనాత్ । 

యుకా దీనాం న శాస్తేణ నివృ_త్యనుగమః కృతః ॥ 50 

గోరథాదిమ = “గోరథ'' మొదలగు స్థలములలో, ఆసమాసే = వాక్యమందును, సమాసే + 

చ= సమాసమందును, యకాదీనామ్ = “యు క” మొదలగు పదములు, అదర్శనాత = 

కనబడక పోవుటవలన, శా స్త్రేణ = శాస్త్రముచే, నివృత్త్యనుగమః = సోవుట, (లోపము) 

న + కృతః = చేయబడలేదు. 

తాత్తర్వము.___ ““గోరథధ ౪”) మొదలగుచోట్ల “గవాం రథః” మొదలగునవియే 

వాక్యములు. (గోవుల రథము). సామర్థ్యమునుబట్టి (ఆర్థముల పొందిక కుదురుటకు) “యు కః” 

(పూన్చబడిన) అను పదము తప్పక స్ఫురించుచుండును. సమాసమున కూడ ఇదియే తీరు. 

కావున ఆ పదమును వేరుగా వాడరు. కావుననే ఆ పదమునకు వ్యాకరణము లోపమును 

చెప్పుదు. 

ఎవరణము___. లౌకికమైన వ్మిగహ వాక్యము యొక్క అర్థమునే సమాసము 

బోధించునని సం|పదాయము. “రాజ్ఞః పురుషః'' మొదలగు వాక్యములలో సిద్ధముగ నున్న 

పత్యయముల ఆర్థము, “రాజపురునః'' మొదలగు సమాసములందు సహజముగ [పతయ 

ములు లేకుండగనే తెలియును గాన, ఆ [ప్రత్యయములు లోపించునని శాస్త్రము చెప్పును. ఆది 

యు క్రమే. కాని “*గోరథ8”* మొదలగు వాని స్థితి యిట్టిది కాదు. అచట “గవాం రథః 

అనియే వాక్యము. ఎడ్డకును రథమునకును వేరొక సంబంధము పొసగదు కాన, "గోరి 

యు క్రః'” (ఎడ్డతో కూర్చబడిన) అను ను నర్థము అవశ్యము గమ్యమగును. అందుచే ' “యుక్తః 

అను పదమును వేరుగ వాడనక్క-రలేదు. “వాడని పదమునకు లోపమును కూడ చెప్పనక్కర 

లేదుగదా ! ““దధ్యోదనః * (దధ్నా - ఉపసి క్రః - ఓదనః = పెరుగుతో తడిసిన అన్నము, 

“గుడధానాః'” (గుడెన - సంమి|శాః = ధానాః = బెల్లము కలిపిన అటుకులు), ““దధిఘటః'” 

(దధ్నా పూర్ణః ఘటః = పెరుగుతోనిండిన కుండ), “మొదలగుచోట్ట కూడ ఇటే ఉపసి క్త, 

సంమి|శ, పూర్ణ, మొదలగు పదములకు లోపమును చెప్పనక్కరలేదు. వానిని 'వాక్యములలో 

(పయోగింపకుండగనే వాని భావములను తెలియ వీలగును. కాగా వాక్యములో కనిపించుదాని కే 

వృ త్తియందు లోపముకాని అచట కనుపింపని దానికి లోఫమెందుకు ? అని సారము. 1॥50॥ 
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అవతొగిక___ “గోరథః'' మొదలగు చోట్ట “గోయుక్రః రథః” మొదలగు 

తీరులో వాక్యమును వాడినను ఆ రీతి వెరనియు, దానినిబట్టి యుక్త శబ్దమునకు సమాసమున 

లోపమని చెప్పనక్క-ర లేదనియును చెప్పుచున్నాడు 

శో శబ్రాంతరత్వాద్యుక్తాది క్వచిద్వా క్యే (పయుజ్యతే | 

(ప్రపర్జ (పపలాశాదౌ గత శబ్దశ్చ వృ_త్తిషు 11 గ్] 

క్వచిత్ = ఒకానొక, వాక్యే = వాక్యమందు, శ బ్రాంతరత్యాత్ = వేరొక శబ్దమగుటవలన, 

యు కాది = ““'యు క్ష” మొదలయిన పదము, [పయుజ్యతే = వాడబడును, వృ త్రిషు = వృత్తి 

జరిగినపుడు, (పపర్ణ[పపలాశాదౌ = (పపర్థ - [పపలాశ _ మొదలగుచోట్ట, గతశబ్దః + చ= 

“గతి అను శబ్దము కూడ, [ప్రయుజ్యతే = వాడబడును.. 

తాత్పర్యము. “గోయుకః రథః”, “దధిపూర్ణః ఘటః” మొదలగు వాక్యము 

లను కూడ “గోరథళణో, *దధిఘటః” మొదలగు సమాసములకు మారుగ ఒకప్పుడు వాడ 

వచ్చును. అయినను ఆ శబ్దములు వేరు. “గోరథః”, మొదలగు వానిని విశ్చేషించి చూపునట్టి 

సరియైన విగహములు కావు అర్ర (పపర్థః, పపలాశః, మొదలగు వృత్తులలో “ పగతః 

పర్ణః", “| పపతితః పలాళః” మొదలగు రీతిని చూపబడు గత, పతిత, మొదలగు శబ్దము 
లును వేరు శబ్దములె. 

వివరణము కల్పనయే అయినను సమాసమున కనబడు శబ్దములతోనే విగ్రహ 
మును చూపవలెను, వి(గహమనగా లోకవ్యవహారమున వాడుటకు వీలులేనట్టియు [పకృతి 

(పత్యయములను విడదీసి చూపునట్టి ఒక స్థితి. దీనిని అలౌకిక విగహమందురు. ఈ స్థితి 

యందే సమాస శాస్త్రము [పవర్తించును కాగా “గోరథ8” అనుచోట గో శబ్దమును రథ 

శబ్బమును మాత్రమే అలౌకిక విగహమున వినబడుచున్నవి. (గో + ఆమ్ ₹ రథ + ను). 

యుక్త శబ్దమచట లేదు. కావున దానికి లోపమును చెప్పనక్క-_ర లేదు. “గోయుక్తఃణ” అను 

నది వేరొక సమాసమగును. (గోభిః + యుక్తః = తృతీయా తత్పురుషము) దీనిని విశేషణము 
గను, రథశబ్దమును విశేస్యముగను చేసి, “గోయు కః రథః” అను వాక్యమును వాడుటలో 

తప్పు లేదు కాని అది “గోరథ” అను సమాసమునకు సమానార్థకమైన వేరొక శబ్దమనియే 
లెక్కకు వచ్చును. అందుచే దానికిని దీనికిని ముడివై చి అచటి యు క్ర శబ్ద మిచట లోపించె 
ననుట సముచితము కాదు. “|పపర్ణఃణి” మొదలగు సమాసముల విషయమున కనబడు “గత” 

మొదలగు శబ్దముల ఉసికియు ఇట్టిదే. “దధ్యోదనః”, “దధిఘటః*” మొదలగు సమాసము 

లలో కూడ “దధ్యుపసి క్రః ఓదనః”, “దధిపూర్ణః ఘటః” మొదలగు వాక్యములు, సమా 

నార్థకములై న వెర్వేరు శబ్దములే కొని సరియెన విగ హములు కావని తెలియవలెను. ॥51॥ 

అవతారిక. వాక్యమును వృత్తియను ఒకే యర్థమును బోధించుననియు, 
వానికి భేదము లేదనియును కొందరు చెప్పుదురని చూపుచున్నాడు. 

en చతల చదరం." 

Ft 
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శో॥ విశేషణ విశేష్యత్వం కె శ్చిదేక సథ్మాశయః | 
ఉం నా అణాల 

ఉపాయే త_త్ర్వదర్శిత్వాదిష్యతే వృత్తి వాక్యయో 8 ॥ గ్ 

వృత్తి వాక్యయోః = వృ త్రియందును వాక్యమందును, విశేషణ వి శేష్యత్వమ్ = విశేషణ 

విశేష్యభావమును, తథా = అట్టు, ఏకః = ఒకటే అయిన, ఆ|శయః = ఆధారమును, 

ఉపాయే = ఉపాయమందు, త త్త్వదర్శిత్వాత్ = ఉపేయము యొక్క స్వరూపమును భావిం 

చుట వలన కైశ్సిత్ = కొందరిచే, ఇష్యతే = కోరబడుచున్నది. 

తొత్సర్యము_ “నిలమ్ ఉత్సలమ్”, “రాజ్ఞః పురుషః” మొదలగునవి వాక్య 

ములు. “నీలోత్సలమ్", “*రాజపురుషః” మొదలగునవి సమాసములు. సమాసముయొక్క- 

తీరును వివరించుటకు “నిల+ ను 4 ఉత్పల + స” మొదలగు _ప్మకియా వాక్యమును 

చూపుదురు. అయినచు శబ్దార్థములకు చెందు విశేషణ విశేష్యభావమును సామానాధికరణ్య 

మును (సీలోత్పలమ్, మొదలగుచోట్ట రెండు పదములును బోధించు వస్తువు ఒక టే), వాక్య 
మందును సమాసమందుకు సమానమే. కావుననే వృత్తికిని వాక్యమునకును భేదము లేదని 

కొందరి మతము. 

వివరణము--- ఈ మతముయొక్క_ సారమిట్టుండును : వృ త్రియనునది పూర్తిగా 

అవయవపదములు లేనిదని చెప్పలేము. అందవయవములుండును. అవి వాక్యదళలో విడిగా 

నుండి వృ త్తిదశలో ఏకమగును. అయితే అన్వయవ్యతిరేకములతో ఆ యా అర్థములను నిశ్చ 

యించుటకై. (ఆ పదమున్నపుడే ఆ యర్థము లభించుట - లేకున్న లభింపక పోవుట) అలౌకిక 

మైన విగహవాక్య మావశ్యకమగును. “నీలమ్ ఉత్సలమ్” మొదలగు సమానాధికరణ 

స్థలములందును “రాజ్ఞః పురుషః” మొదలగు వ్యధికరణ స్థలములందును వాక్యమువలన 

కలుగు అర్థ బో ధయే వృ త్రివలనను కలుగుచుండును. (ఒకింత భేదమున్నను ముఖార్థమః 

మాత మొకమే). కావున వాక్యమే వృత్తిగ నూరుననియు, వాక్యమందలి వ్యపేక్షయే వృత్తి 

యందును ఉండుననియును చెప్పుట సముచితము, వాక్యమునకును వృ త్తికిని నియతమైన 

ఆ యా ధర్మములను కొన్నిటిని సహజములని సమర్థింపవచ్చును. మరికొన్నిటిని స్పష్టముగానే 

చెప్పుకొనవచ్చును. కాగా ఏకార్థభావమును అంగీకరింప నక్క-రలేదు. 

విశేష విషయములు “'“పరస్పరవ్య పేక్షాం సామర్థ్యమే కే” (సమర్థః పద విధిః 

(2-1-1) అను సూ తముయొక ,_ భాష్యము = వృ త్రియందును వ్యపేక్షయే సామర్థ్యమని 

కొందరందురు) అను పూర్వపక్ష మతముయొక్క_ సారమిది. ఉపాయము = సాధనము ఊపే 

యము = సాధ్యము. (పకృతమున వాక్య ముపాయమనియు వృత్తి ఉపేయమనియును వర్ణింప 

బడినది. ఈ రెండిటికిని అభేదమను భావన అజ్ఞాన మూలకము. 521 

అవతారిక పె అపసిద్ధాంతమును ఖండించుచున్నాడు. 

శ్లో పదం యథె వ వృకెది విశిషేఒర్లే వ్యవస్టితమ్ । 
గి 0 లు (థి థు 

సీలోత్సలాద్యపి తథా భాగాభ్యాం వర్తతే వినా 4 53 

నా. eign 

| , 

. 



వాక్యప దీయము 636 వృత్తి 
[54 

వృక్షాది = ““వృక్షః'' మొదలగు, పదమ్ = పదము, విశిశ్లే = ఒకటే అయిన, అర్థే = = 

ఆర్థమందు, యథా = ఎట్లు, వ్యవసితమ్ = సిదముగ ఉన్నదో, తథా = అట్లు, సిలోత్సలాది సె గి ధే ద 
అపి = ““నీలోత్చలమ్”” మొదలగునది కూడ, భాగాభ్యామ్ + వినా = భాగములు లేకుండ 

వర్తతే = ఉండును, 

తాత్చార్భు మ “నృక్షః'” మొదలగు పదములలో అవయవములై న వర్ణములు 
లేనట్టుగానే, ““సీలోత్సలమ్”” మొదలగు వృత్తులలో కూడ అవయవములై న పదములు లేవు. 

వివరణము పదములు అఖండములనియు అఖండమైన యర్థమును బోధించు 

ననియు, [పకృతి - (ప్రత్యయము మొదలగు కల్పనలు అసత్యమనియును రెండవ కాండమున 

[పతిపాదింపబడినది. అదే తీరులో వృత్తులు కూడ ఆఖండములనియు, వాని కవయవములు 

లేవనియు విశేషణ విశేష్యభావముతో ఏకాకార మైన యర్థమును టోధించునసియును |గహింప 

వలెను, ఏకార్థీభావము, అభెదై.కత్య సంఖ్య. (కావలసిన సంఖ్యను సమర్పించుచు ఎట్టి విశేష 

మును లేని సామాన్యరూపమగు ఓక సంఖ్య) భాసించుట, ఒకటి ముఖ్యమై మిగిలిన పదార్థ 

ములు విశేషణములగుట, మొదలగు ధర్మములన్ని యు వృత్తికి సహజములు.  మందమతుల 

కొరకు వాక్యదశను చూపి సమన్వయము చేయుదురు కాని వాక్యమునకును వృ త్రికిని ఎట్టి 

సంబంధమును లేదు. కొద్ది పోలికను బట్టి “అదియు ఇదియు ఒకచే'' అనుట కేవలము 

(భాంతి మూలకము 

విశేష విషయములు ““వకార్థిభావః సామర్థ్యమ్ = పరిభాషా చి” (వృత్తి తియందలి 

సామర్థ్య మేకార్థిభావ వము - ఈ సూూతము పరిభాష) అను సిద్ధాంత ము (సమర్థః పద విధిః - 

2.1.1) ఇచట సం[గహింపబడినది. 158 

అవతారిక వృత్తికిని వాక్యమునకును సాదృశ్యము కూడ అన్ని చోటులందును 
ఉండదనుచున్నాడు. 

ల్ల; శో(తియకే(తియాదీనాం నచ వాసిష్టగా గ్ల్యవత్ | 

భేదేన (పత్యయో లోకే తుల్యరూపాసమన్వయాత్ ॥ గీ 

9 వాసిష్టగార్గ్యవత్ = వాసిష్టః, గార్గ్యః, అను వానివలె, శో తియ షే తియాదీనామ్ 

(శోోతియః, మ్యెతియః, మొదలగు వానికి, _ తుల్యరూపాసమన్వయాత్ = సమానమైన 
రూపము కుదురనందున, భేదేన = విభాగముతో, |పత్యయః = అర్థము తెలియుట, లోకే = 
వ్యవహారమున, నశ-చ = లేదు (కె నబడదు). 

తాత) ర్భంయు..._ “వసిష్టస్య - అయమ్ = వాసిష్థః'' = వసిస్టునికి సంబంధించిన 

వాడు. “గర్లన్య - అపత్యమ్ = గార్గ్యః = గర్గుని సంతతి. ఇది తద్ధితవృ త్తి. ఇచట వృత్తి 

కిని వాక్యమునకును పోలిక ఉన్నది. (వసిష్ట, గర్గ, అను శబ్ద్బములకు తద్ధిత (ప్రత్యయము 
మా(తము చేరినది) కావున పకృతి ప్రత్యయ విభాగము కుదురును. కాని “(ళో తియః'””, 

సము ధ్రేశము 637 పదకొండము 

.55్ | 
“క్నే(తి౮ 8” అను పదములలో అట్టి హోలిక ఇసుమంతయు లేదు. [శో తియ శబ్దమునకు 

“వేదమును చదువువాడు'' (ఛందః అధీతే) అని యర్థము. క్షేతియ శబ్దమునకు “ఈ 

జన్మలో కుదురని రోగము” (పరక [తే చికిత్స్యః = మరొక జన్మలో చికిత్స చేయదగినది 

ఆని యర్థము. ఇదియు తద్ధిత వృ త్తియే ఇచట వృత్తికి అనుగుణముగా పదములను విడదీసి 

(వాక్యరూపమున) సమానమైన యర్థమును చెప్పుటయే కుదురదు. కాగా వాక్యము వేరు. 

వృత్తి వేరు. 

వివరణము “(శో తియళ్ళందో౭౬ధీతే'”' (5-2-84) అను సూత్రము (శోోతియ 

శబ్దమును సాధించును. “మే తియద్ పరశే।తే చికిత్స్యః”” (5-2-92) అనునది మేతియ 

శబ్దమును సాధించును. ఆయా యర్థములందు (పసిక్డమెన ఆయా శబ్దములను” '” ఉన్నవి 

ఉన్నట్టుగ” తీసికొని పాణిని సాధుత్వమును చెప్పెను. పీనిసి నిపాతములందురు. ఇట్టి స్థలము 

లలో (పకృతి, [పతృయము, అను విభాగమే యుండదు. ఇవి ఏకార్థభావము గల వృత్తులు. 

కాగా వృత్తి విషయమున వాక్యమును చూపుట కృతకము వృత్తికిసి వాక్యమునకును కలదని 

భావింపబడు సాద్భశ ము కూడ సార్శ్ణ|తికము కాదు. 154 

అవతార్ క వృ _తికిని హక్యమునకును అర్థము కూడ కొన్ని చోట్ల సమానముగ 

నుండదని చెప్పుచున్నాడు. 

శో; స_ప్పపర్ణాదివద్భేదో న వృత్తౌ విద్యతే క్వచిత్ । 

రూఢ్యరూడఢివిథాగోఒపి (క్రియతే (ప్రతిపత్తయే ॥ ఫ్ 

క్వచిత్ = ఒకానొక సందర్భమున, స ప్రపర్ణాదివత్ = స ప్రపర్థః, మొదలగు చోటులందువలె, 

వృత్తౌ = వృత్తియందు. భేదః = అర్థభేదము, న + విద్యతే = ఉండదు, రూఢ్యరూఢి 
విభాగః + అది = “రూడి = రూఢికాదు” అను విభాగము కూడ, (పతిపత్త తయె == తెలియుట 

కొరకు, |కియతే = చేయబడును. 

తాత్పర్యము--- వృత్తికిని వాక్యమునకును సామాన్యముగా అర్థమందు భేదము 

లేకపోవచ్చును. కాసి అట్టి యర్థభేదముగల స్థలములు కూడ కొన్ని యున్నవి. “న్య స ప్రపర్ణః'' 

అనునది ఇందు కుదాహరణము. ఇచట వృ_త్తియొక్కొ- యర్థము వేరు. (ఒక విధమైన ఆరటి 

చెట్టు). వాక్యముయొక్క- అర్థము వేరు (ఏడాకులు గలది). ఆపే ““ఈ పదము రూఢము - 

ఇది రూఢము కాదు” అను విభాగము కూడ ఉన్న యర్థ మును . విశదపరచుటకై, ఏర్పడినదే. 

వివరణము= “పర్వణి పర్వణి = సప్త = పర్ణాని- అస్య సంతి” (స ప్తపర్దః) 

అని వాక్యమును చూపుదురు. “ప్రతియొక కణుపునందును ఏడాకులు గల చెట్టు” అను నర్థము 

దీనివలన వచ్చును. “స ప్రపర్ణ'” అను వృత్తివలన (బహు వహి. సమాసము) “ఒక జాతి 

అరటి చెట్టు” అను నర్థము లభించును. ఈ రెండిటికిని" ఎట్టి ఫోలికయు లేదు. ఆకులున్నను 

ఎండిపోయినను. స ప్రపర్ష శబ్దమాయర్థ మును (అరటి) తప్పక బోధించును. వాక్యము బోధింప 
or] 

జాలదు. కావుననే ..““స ప్తపర్ష”' మొదలగు శ బ్బములను రూఢము లందురు. అట్టని ““రాజ 
అలానే 
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శబ్దముల ఆర్భము కూడ అట్టిచో ట్ల స్ఫురించుచుండును. ఈ విధముగ *“ీరూఢము - యౌాగికము”” 

అను వేర్పాటు కూడ సహజమైన స్థితిని గుర్తించుట కుపయోగించు ఉపాయము మా|తమే, 
కాగా వృత్తి వేరు. వాక్యము వేరు, 

విశేష విషయములు. అర్ధమును తెలియజే యు తీరునుబట్టి శబ్దములను ఇట్లు 

విభజింతురు ; 

(1) యౌగికము._. అవయవముల అర్థమును పూర్తిగా చెప్పునది. ఉదా : పాచకః 

(పచ్ + అక = వంటచేయువాడు) మొద లగునది. 

(2) రూఢము--- అవయవములున్నను వాని యర్థముతో సంబంధము లేకుండ 
మొత్తముపై ఒక యర్థమును చెప్పునది. ఉదా: సప్తపర్ణః. ఇచట ఒకప్పుడు అవయవార్థము 
కుదిరినను (అరటికి ఏడాకులే ఒక ప్పుడుండినను) ఈ శబ్దమును యౌగికమనరు. కుశలః, 

పవీణః, (నేర్పరి) మొదలగు శబ్దములు ఇట్టివే. 

(8) యోగ రూఢము__ అవయవార్థమును స్వీకరించినను ఒకే యర్థమును ఎల్డపు 

డును చెప్పునది. ఉదా : పంకజమ్. (పంకే _ జాయతే = బురదయందు పుట్టునది = పద్యము 

మా|తమే - మరొక వస్తువు కాదు). 

ఇట్టి తీరులన్ని యు భాషకు సహజములనియ ఆ యా సంకేతములు వీనిని వివరించు 

టకు బయలుదేరిన వేగాని వా స్తవములు కావనియును (గంథకారుని హృదయము అక్ర 

“వృత్తి - వాక్యము” అను రెండు (పసిద్ధమైన మార్గములు అనాది సిద్ధములై ఉన్నవనియు, 
అందు వృత్తి అఖండమగు నర్థ మును వాక్యము సఖండమగు నర్ధమును బోధించుననియు, 

కొంత సామ్యమున్న ంత మాతః పున “అవి ఒక టి యని భావింపరాదనియను ఈ సందర్భ 

మున అతడు తరచుగ చెప్పుచుండు ను "55h 

అవతారిక ఎకార్థీభావము నంగీకరించి వృత్తిని వేరుచేసినపుడు కూడ |తిపద 
బహు, వీహి సమాసమున (మూడు పదములకు జరుగు బహు ప్రీహి) మొదటి రెండు పదముల 

కును వేరొక సమాసమును చేయరాదని రెండు శ్లోకములతో చెప్పుచున్నాడు. 

శో! యా సామాన్యాశయా సంజ్ఞా విశేషవిషయాచయా 
బహులగహణాన్నా_స్తీ (ప్రవృ_త్తిరుభయో స్తయోః.॥ $6 

శ్లో సుసూక్ష్మజట కెశాదొ సమాసో=వయవే యది । 

స్యాత్ స్యా త్త(త్రాంతరం గత్వాద్బాధకో ౬ వయవస్వరః i గ్ 

సుసూక్ష్మజట కేశాదౌ = ““సునూక్ష్మజట కేశః” మొదలగుచోట్ట, అవయవె = అవయవము 
లగు, పదములకు, సమాసః = సమాసము (కర్మధారయము), స్యాత్ - యది = అయిన 

సము దేశము 639 
57] 
ట్టయితే, అంతరంగత్యాత్ = లోపలిదగుటవలన, బాధకః = బాధించునట్టి, అవయవస్యరః 

= అవయవములకగు స్వరము, తత = ఆచట, స్యాత్ = వచ్చెడిని. 

పదకొండము 

(అందువలన) సామాన్యా|శయా = సామాన్యములకగు, సంజ్ఞా = సమా 

= ఏది కలదో, విశేషవిషయా = విశేషములకగు, సంజ్ఞా = = సమాసము, యా + 

an కలదో, తయోః = ఆ, ఉభయోః = రెండిటికిని, బహుల [గహణాత్ = “బహు 

అనుటవలన, (పవృ త్తి; = పవృత్తి, న అస్తి = ఉండదు. 

13 
తాత్ఫ్ళర్భంయు_- “సుసూక్ష్మజట కెశః అనునది మూడు పదములకును సుసూక్ష్మ 

7 జట కేశ) ఓ ఒకెసారిగ జరిగిన బహు [వీహి సమాసము ఇచట మొదటి రెండు పదముల 

కును “*సుప్సుపా”” (2-1-4) అను సూ|తముచే సామాన్య సమాసముగాని, “విశేషణం 

విశే ష్యేణ బహులమ్ ” (2.1-! 7) అను సూ|తముచే కర్మధారయ సమాసముగాని [పవ 

ర్రింపదు. ఈ సూ;తమందలి “బహులమ్'' అను పదమే అందు హేతువు. వానికి సమాస 

మును చేసినచో మొత్తముపై వచ్చు బహ్మువీహి స్వరమును బాధించి అవయవమైన సమాస 

మునకు వేరొక స్వరము రావలసి వచ్చును. 
రం 

ఎవరణము__ “సుసూక్మాః _ జటా - కేశా? - యస్య - సో (సూక్ష్మములై 

జడలుగట్టిన జుత్తు గలవాడు) అను విగహమున మూడు పదములకును కలిపి, “అనేక 

ణీ ‘ 

సుబంతము సమర్థమైన వేరొక సుబంతముతో సమసిరచును అనీ యర్థము: ఉదా : “పూర్వమ్ 

మన్యపదార్థే” (2-2-24) అను సూూతముచె బహు[వీహి సమాసము ఒక్కుమ్మడిగ అగును, 

అందువలన “బహు వీహౌ (పక్సత్యా పూర్వపదమ్” (6-2-1) అను సూత్రముచే తొలి 
పదమునకు సహజముగనున్న స్వరమే మిగులును. అది యభిమతము. అట్టుగాక “వకారీ 
భావము కుదురును గదా :' అని భావించి మొదటి రెండు పదములకును సామాన్య సమాస 

మునుగాని విశేష సమాసమునుగాని ముందుగ చేసినచో, బహు[వీహి స్వరమును (త్రోసివై చి 
“సమాసస్య” (6-1-228) అను సూ|తముచే ఆ అవయవ సమాసముయొక్క_ చివరి అచ్చు 

ఉదాత్తము కావలసి పచ్చును. తరువాత బహు|వీహి (పవర్తించినను (పయోజనముండదు, 

అందుచే అవయవములకు సమాసము జరుగరాది. ఇట్టి నిషేధమును సూ|తమందలి “బహు 

లమ్” అను పదమువలన సాధింపనగును. ఇష్టము కానిచోట్ల సమాసమును బహుల శబ్దము 

వారించునని సం|పదాయము. 

విశేష విషయములు. * “మధ్యనుండు . | ,పద్దార్థములకు. వీకార్థిభావఘును చెప్పి 
se 

అవాంతర సమాసమును చేయరాదా + అను శరకశీది, సమాధానము. “సుప్సుపా” = 

- భూత = భూతపూర్వః” మొదలగునవి. ఈ సమాసమునకు (పత్యేకముగ ఎట్టి పేరును 

లేదు. కాన ఇది సామాన్య సమాసము. “విశేషణం విశేషేణ బహులమ్”" (దీని యర్థ మిది 

వరకే చూపబడినది). - దీనిచే జరుగు సమాసమునకు కర్మధారయమని పేరు. ఇది విశేష 

సమాసము. “నిత్యముగ వచ్చుట”, “వికల్పముగ వచ్చుట", “రాకుండుట”, మొదలగు 

అభిమ తార్భములను ఆవశ్యకత ననుసరించి బహుల పదమువలన సాధింతురు. “అనేక మన్య 
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పదారే" = “సమర్థములై ఒకటిని మించిన [పథ మాంతములగు సుబంతములు సమసించును, 
థి యా 

అట్టు సమసించు పదముల యర్థము సమాసమందు లేని వేరొక పదముయొక్క అర్ధమును 

బోధింపవలయును” అని యర్థము. ఈ సమాసమునకే *బహు[వీహి” అని పేరు. ఊదా: 

“పీతమ్ + అంబరమ్ - యస్య - సః = పీతాంబరః” .. (పచ్చని బట్టగలవాడు = విష్ణువు) 

మొదలగునవి. 

ఉదా త్రము, అనుదా త్రము, స్వరితము మొదలగునవి స్వర ములు. ఇవి అచ్చుల 

ధర్మములు. సామాన్య వ్యవహారమున వీనిని పలుకుట పూర్తిగా నశించినది. కాని వేదభాషలో 

ఏనిని పలుకుట తప్పనిసరి. వీనికి సంబంధించిన నియమములు కొల్లలుగా ఉన్నవి. సమాస 

మునకు చెందు రెండు నియమములిచట |పస్తుతములు, “సమాసస్య” = సమాసముయొక్క 

చివరి అచ్చు ఉదాత్తము అని యర్థము. ఇది సామాన్యన్వరము. “బహు వీహౌ |పకృత్యా 

పూర్యపదమ్” అనునది బహు[వీహికి మా|తమే చెందునుగాన విశేషస్యరమగును ఈ రెండి 

టిలో సామాన్యస్వర మంతరంగము. అనగా సుఖముగను వేగముగను (ప్రవ ర్తించునది. విశేష 

స్వరము బహిరంగము. కష్టముగను విలంబముగను ([పవంర్తించునది. కాగా బహిరంగమును 

బాధించి అంతరంగము [పవర్తించుట న్యాయ్యము. (బహిరంగము = ఎక్కువ నిమి _త్రములు 

గల కార్యము. అంతరంగము కా తక్కువ నిమి త్తములు%ల కార్యము) సమాసమమునచో = 

చాలును _ సమాసస్వరము రావచ్చును. సమాసమును బహు[వీహియు కూడ అయినపుడే 

బహు ఏహి స్వరమగును. ఇట్లు సమాసస్యర మంతరంగమై బహు వీహి స్వరమును బాధించె 

డిని. (బహిరంగి కార్యముకన్న అంతరంగ కార్యము |పబలమని వై యాకరణుల సం|ప 

దాయము). 

కాగా |పకృతమున మూడు పదములకును ఒకేసారిగ బహు|వీహిని మాతమె 

చేయవలయునుగాని అవాంతర సమాసమును చేయకూడదని ఫలించినది. 511 

అవతారిక... “మీద చూపిన మూడు పదముల బహు వీహియందు |పా పించు 

"అవాంతర సమాసమును “విభాషా'' (2-1-11) అను మహాకవి కల్పముచేతనే వారింప 

వచ్చును. అందులకై బహుల పడమును ఆశ్రయించుట. వ్యర్థము అను అభి పాయమును 

ఖండించుచున్నాడు. 

శో॥ సముదాయస్య-వృత్తౌ చ నై కదేళో విభాష్యతే । 

భేద ఏవ విభాషాయాం నియతో విషయోయతః ॥ 58 

సముదాయస్య = సమూహమునకు, వృత్తా + చ = వృ త్తియందు, ఏకదేశః =: అవయవము, 
నశ విభాష్యతే = వికల్పింపబడదు, యతః డా ఎందువలన, విభాషాయామ్ = వికల్పమందు, 

భేదః 4 ఏవ = వ్యపేక్షయే, నియతః = నియమింపబడిన, విషయః = విషయమై, (భవతి = 

అగుచున్నదో). 

సముద్దేశము 641 పదకొండము 

60] 

విషయమని వెనుక చూపబడినది (45 వ కారిక). కావున ఏకార్థిభావమున అది [ప్రవ ర్తింపదు. 

పదసమూహమునకు ఏకార్థీభావమున్నచో, సమాసము రాక తప్పదు. అట్టు ఆఅవయవములగు 

పదములకు గూడ వికార్టీభావమువలన ,ప్రాప్తించు సమాసమును బహుల (గహణముచేతనే 

వారింపవలయును. 

తాత్పర్యము... ““విభాషా”* (21-11) అను వికల్పమునకు వ్య'పేశ్షా సామర్థ్యము 

వివరణము. ఏకార్థిభావమున వృత్తి త ప్పదనియు, వ్య పేక్షయందు వాక్యము 

తప్పదనియును ఒక విధమైన కట్టుబాటును మా[తమె ““విభాషా'* అను సూత్రము బోధించు 

నని కొందరి మతము. n58n 

అనోతారిక. పె విషయమునే మరొక విధమున విశదికరించుచున్నాడు. 

శో యతశ్చావిషయః సోఒస్యా స్తస్మాన్నా _స్త్వ్యకృతార్థతా | 

అభేద్మప్మక మేఒత్యంతం భేదానామససారణా త్ ॥ 59 

ఆభేద[ప|కమే = అభేదమును సీకగించు నపుడు, భేదానామ్ = భేదములు, ఆత్యంతమ్ = 

పూ ర్రిగా, అపసారణాత్ = పోవునుగాన, యతః + చ = ఎందువలన, సః = ఆ అభేదము, 
అస్యాః = ఈ విభాషకు, ఆవిషయః = విషయముకాదో, - తస్మాత్ = అందువలన, ఆకృతా 

రతా = కృతార్థ ము కాకపోవుట, న + అస్తి = లేదు. 

తొత్సార్భుము.__. ఏకార్థీభావమున పదార్థముల భేదము పూర్తిగా నశించును. ఆపుడు 

వృత్తి తప్పదు. వ్యపేక్షయందు పదార్థముల భేదము పూర్తిగా ఉండును. అపుడు వాక్యము 

తప్పదు. ఈ వాక్యమే “విభాషా” అను దానికి విషయముకాని వృత్తి కానేరదు. కాగా వృత్తి 

విషయమున “విభాషా' అనునది ''చరితార్థమగునా ? ([పయోజనము గలది) కాదా ౩ 

ఆను (పస క్రియ లేదు. 

వివరణము ఈ విధముగ ““విభాషా” అనునది వాక్యమునకు మా|తమే కట్టు 

బడి పోయినందున (వాక్యమందే చరితార్థమయినందున) వృత్తియందు పనిచేయజాలదు. 

అందుచే “సుసూక్ష్మజటకేశ*” మొదలగుచోట్ల మొదటి రెండు పదములకును (పాప్తించు 

సమాసమును బహుల గహణముచేతనే వారింపక తీరదు. 159॥ 

అవతారిక మూడు పదములకు జరుగు తత్పురుష సమాసములో కొన్నిచోట్ల 

అవయవములకు అవాంతర సమాసమును చేయవచ్చుననియును - అట్టయినను స్యరభేదముండ 

దనియును (పతిపాదించుచున్నాడు. 

ఖో మహాకష్ట శ్రితేత్యేవం న స్యాద్భ్ఫేదః పద(తయే | 

వృత్తావవయవన్యాత్త్యం యస్మాన్న (పతిషిధ్యతే |] 60 

మహాకష్ట[శిత +- ఇతి = ““'మహాకష్ట శితః'' అనుచోట, ఏవమ్ = ఈ తీరులో, పద,తయే = 

[41] 



వాక్యపదీయము 642 వృత్తి 
[60 

మూడు పచములందు, అచయవన్య = అవయవము; కు, వృతా = సమాసమందు, ఆ తమ్ 

ఆకారము, (ఆ - అను వర్ణము) యస్మాత్ = ఎందువలన, న (పతిషిధ్యతే = వారింప 

బడలేదో, (తస్మాత్ = అందువలన) భేదః = స్వరభేదము, న + స్యాత్ = ఉండదు. 

తాత్సర్భయు..... “మహాకష్టశిత'' అనుచోట మహత్ + కష్టమ్ + శిత, ఆను 

మూడు పదములకును తత్పురుషము. ఇచట వాస్తవముగ పదసమూహమునకే ఒకేసారి 

ఏకార్థిభావము. అయినను అవయవములగు మహత్, కష్ట, అను పదములకు కూడ వేరుగ 

ఏకారీభావము నంగీకరించి అవాంతరమగు కర్మధారయమును చేయవలయును. లేకున్న 

మహత్ శబ్దమునకు (త్ - అను చివరి వర్ణమునకు) ఆత్త్యము (ఆకారము) రాకపోవును. 

“మహాకష్ట'” అను అభిమతమగు రూపము సిద్ధింపక పోవును. ఆట్టు అవాంతర సమాసమును 

చేసినను మొ తముపై స్వరభేదము మా|తము కలుగదు. ఇదొక విశేషము. 

వివరణము. “మహత్ 7 కష్ట అను వానికి ““సన్మహత్సరమో తమో 

త్కృష్టాః పూజ్యమానై 9” (2-1-61) అను సూతముచె క ర్మధారయమగును. ““ఆన్మహతః 

సమానాధికరణ జాతీయయోః”” - (6-8-46) అను సూ తముచే మహత్ శబ్దమునకు ఆకార 

మగును. పిదప ““మహాకష్టమ్ + [శిత'*, అను పదములకు “ద్వితీయా శితాతీత పతితగతా 

త్య స్తపాప్తాపనై్న్నైః”' (2-1-14) అను సూతముచే తత్పురుషమగును. ఇచట అవయవ 

సమాసమునకు “సమానస్య” (6-1-228) అను సూత్రముచే రాదగు అంతోదా త్రమును, 

“థా౭థఘళ్కా జబితకాజామ్” (6-2-144) అను సూతము బాధించును. అయినను 

దీనిని బాధించి “అహీనేద్నితీయా'” (6-2-47) అను సూత్రము (పవ ర్థించుటచే మొత్తముపై 

అభిమతమగు స్వరమే (అంతోదా త్రము) సిద్ధించును. 

విశేష విషయములు. (1) సన్మహత్సరమోత్తమోత్మషాః పూజ్యమానై 8'' 

(2-1-861, సత్, మహత్, పరమ, ఉత్తమ, ఉత్కృష్ట అను శబ్దములు, (విశేషణములు) 

పూజింపబడు వస్తువును చెప్పు శబ్దములతో (విశేష్యములు) సమసించును అని యర్థము, 

ఉదా : సద ద్యః, మహావై యాకరణః, మొదలగునవి. 

(2) '“ఆన్మహతః సమానాధికరణ జాతీయయోః”” (6-8-46) “మహత్ 

శబ్దము యొక్క. చివరి వర్ణమునకు ఆకార మాదేశమగును. సమానాధికరణమైన (విశేష్యము 

ఉ త్రరపదముగాని, ““జాతీయ'' అను శబ్దముగాని పరముగ నుండవలెను ఆని యర్థము 

“మహాపురుషః'” మొదలగునవి ఉదాహర ణములు. [పకృతమున (మహాకష్ట శిత, అనుచోట) 

మూడు శ బ్దములకును ఒ కేసారిగ వృత్తి అన్నచో కష్టశబ్ద ముత్తరపదము కానందున మహ 

చృబ్దమునకు ఆతము రాక పోయెడిని. (సమాసముయొక్క- చివరి పదము మా్యతమే ఊత్తర 

పదమనుట వ్యాకరణ మర్యాద). ఆందుచే “మహత్ + కష్ట అను దశతో అవాంతర సమాస 

మును చేయక తప్పుదు. 

(8) “ద్వితీయా శితాతీత పతితగతాత్య న్త (పాప్తాపన్నైః ” (2-1-14). “సమ 

సముదేశము 643 పదకాండ ము 
61] 
ర్థములగు శిత, ఆతీత, పతిత, గత, ఆత్యస్త, ఆపన్న, అను వానిలో దేనితోనయినను 
ద్వితీయాంతము నమసించును'' ఆని యర్థము. “కష్ట శిత, గామగత”, మొదలగునవి 
యుదాహరణములు. 

(4) సమాసస్య” (6-1-228) దీని యర్థము 56, 57 కారికల వ్యాఖ్యలో చూప 
బడినది. ఇది సమాస మాతమునకు వర్తించు సామాన్య స్వరము. 

(5) '“థాజ థఘఖణ్ కాజబి తకాణామ్” (6-2-144) గతికిగాని, (ప. పరా. 

మొదలగునది), కారకమునకుగాని (కర్మ, కరణము, మొదలగునవి), ఉపపదమునకుగాని 
(ముందుండు పదము) పరమై, -థ, అథ, ఘజ్, క, అచ్, అప్, ఇత, క - అను ప్రత్య 

యములలో ఏదేని చివరగల పదమున్నపుడు, దాని చివరి అచ్చు ఉదాత్తమగును (ఆంతో 

దాత్తము)'” అని యర్థము. _పభృథః, ఆవసథః, మొదలగునవి ఉదాహరణములు. ఈ 

సూత్రము విశేషముగాన “సమాసస్య'' అను దానిని బాధించును. “మహాకష్ట శ్రిత” అను 

చోట “శతి” అనునది క్షపత్యయాంతము. ““మహాకష్టమ్ ” అనునది కర్మకారకము. కాగా 

ఈ సూ త్రమున కిచట పాపి యున్నది. 

(6) “అహనేద్వితీయా” (6-2-47) “ద్వితీయాంతము క్ష్రప్రత్యయాంతముతో 
సమసించునపుడు, సమా సమువలన “కూడిన - లేక- పొందిన” అను భావము (ఆహీనముడా 

విడువబడినది = కూడి యున్నది) వచ్చినచో ద్వితీయాంతము తనకు సహజమైన స్వరమునే 
పొందును ఆని యర్థము. “కష్ట శిత మొదలగునవి ఉదాహరణములు. ఇచట కష్ట శబ్ద 

మంతోదా త్రము. సమాసమున అదియే మిగులును. ఈ స్యూతము వేరొక విశేషముగాన 
““థాఒథఘజ్ ** మొదలగు సూ[తమును బాధించును. కాగా “మహాకష్ట శిత” అనుచోట 

చివరకు ఈ సూతమే పవర్తించి, ““మహాకష్ట” అనునది అంతోదా త్తమగును. అదియే 
'““మహాకష్ట[శ్రిత'' అను మొత్తమునకును అనుసరించును. ఇట్లు ఇచట సముదాయమునకును 

అవయవములకును వేర్వేరుగ సమాసమును చేసినను స్వరభేదమను దోషము కలుగదని 
ఫలించినది. ॥60॥ 

అవతారిక. మూడు పదములకగు తత్పురుష సమాసములలో కొన్నిచోట్ల స్వర 
భేదము తప్పదనుచున్నాడు. 

శే మహారణ్యమతీతే తు (తిపదాద్భిద్య తే స్వరః | 

యన్మా త తాంతరంగత్వాద్బాధకో ౬వయవస్వరః / 61 

మహారణ్యమ్ + అతితే -- తు = మహారణ్యమ్ + అతీత, అనుచోట ఆయితే, |తిపదాత్ జు 

మూడు పదముల సమాసముకన్న (మహత్ , అరణ్యమ్, అతీత, అను పదములకు) స్వరః = 

స్వరము, భిద్యతే = వేరగుక, యస్మాత్ = ఎందువలన ఆనగా, తృతవెఆచట, అంతరంగ 

త్వాత్ = లోపలిదగుటవలన, అవయవస్వరః = అవయవమైన సమాసముయొక్క- స్వరము, 

బాధక: = బాధించునడిరై, (భవతి = అగును). 
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తాత్ఫ్రర్యో యము “మహారణ్యాతితః'' ఆనుచోట కూడ మూడు పదములకును 

ఒకేసారి సమాసమన్నచో స్వరభేదము కలుగును. ఇచట “మహాకష్టశిత” అను చొటునందు 

వలె మహచ్చబ్దమునకు ఆ త్రము సిద్ధించుట క్రి (చూడు - 60వ కారిక) మహత్ - అరణ్య, 

అను శబ్దములకు ముందుగా సమాసమును చేయవలయును. అపుడు “ సమాసస్య"' (6- 1-228) 

అను సూ(తముచే ఈ అవయవ సమాసమునకు ఆంతోదా తము తప్పదు. అదియే మొత్తము 

సమాసమునకును సం|కమింపవలసి వచ్చును. ““థా౭థఘణజ్ ” మొదలగు సూ[తము బహి 

రంగమగుటచేతను (అతీత _ అను శబ్దమును కూడ కలిపినగాని అద్దానికి _పవృత్తి యుండదు. 

“సమాసస్య' అనునది అంతరంగమగుట చేతను (రెండు శబ్దములకును సమాసము కాగానే 

వచ్చునది) అవయవస్వరము బాధకము కాక తప్పదు. 

వివరణము. “అతీత శబ్దమునకు “దాటినవాడు'' ఆని యర్థము. కావున 

సమా సమువలన “విడువని' (అహీనము) అను భావము రాదు. అందుచే “అహీనే ద్వితీయా 

(6-2 చూ =60వ కారిక) అను సూ్యూతము “మవారణ్యాతీత అనుచోట |పవర్తిం 

పదు. అందుచేతనే “మహాకష్ట[శ్రితః'', అను దానికిని “మహారణ్యాతీతః' ' అను దానికిని 

పొత్తు కుదురదు. (స్వరములు వేరు) 
1611 

అవతారిక మీది యంశమునే వివరించుచున్నాడు. 

శో సతిశిష్టబలీయస్వ్వాతి థా౬.ఖాదిస్వరఏవ తు | 

ద్విపదే తేన యుగపత్ (తితయం న సమస్యతే I G2 

ద్విపదే = రెండు పదముల సమాసము, సతి = ఆయినపుడు, శిష్ణబలీయస్తాత్ = వేరుగ 

విధింపబడిన శాస్త్రము [పబలమగుటవలన, థా౭౬భాదిస్వరః -1- ఏవ + తు = “శా౭థఘజ్'” 

(6-2-144) మొదలగు సూత్రముచే విధింపబడిన స్వరమె, (భవతి = అగును), తేనై 

అందుచే, తితయమ్ = మూడు పదములును, యుగపత్ = ఒకేసారిగ, నశ సమస్యతే = 

సమసింపవు. 

తాతృర్యుము--- “మహారణ్యాతీత'' అనుచోట “మహత్ “గ ఆరణ్య'', అను 

వానికి ముందుగ సమాసముణేసి, పిదప “మహారణ్యమ్ + అతీత” అను రెండింటికిని సమాస 

మును చేసినచో, తొలి సమాసమునకు |పా పించు అంతోదాత్త స్వరమును బాధించి, “తా౭థ 

ఘఖ్ ” మొదలగు సూూతముచే విధింపబడిన స్వరమే (పవ ర్తించును. ఆది విశెషకార్యముగాన 

[ప్రబలమగును అందుచే ఇచట మూడు పదములకును ఒకేసారి సమాసము రాదనుటయే 

సమంజసము. 

వివరణము “సమాసస్య” (8-1-828) అను స్యూతముచే వచ్చు అంతో 

దా త్తము సామాన్యకార్యము. “థా౬థధఘజ్ ”' మొదలగు సూూతముచే వచ్చు అంతోదా తము 

వి శేషకార్యము. సామాన్యమును విశేషము బాధించును. కాగా మూడు పదముల సమాసమైనచో 

కుదురక పోవును. 
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మధ్యోదా త్తమును రెండు పదముల సమాసమైనచో అంతోదా త్తమును అగునన్నది యిచటి 

సారము. ఇట్టి భేదమును వారించుటకె ఇట్టి స్థలములందు రెండు పదములకే తత్పురుషమనుట 

న్యాయ్యము. 

విశేష విషయములు. మూడు పదములు గలచోట మూడింటికిని ఒకేసారి సమాన 

మసి చెప్పి, కొన్ని కార్యములు సిద్ధించుట క్రై తొలి రెండు పదములకును మదల అవాంతర 

ముగ సమాసమనుట ఒక పద్ధతి. దీనిని (తిపన సమాసమందురు అట్టుగాక తొలి రెండు 

పదములకును మొదట సమాసముచేసి, పిదప చివరి పదముతో సమాసమనుట రెండవ పద్ధతి. 

దీనిని ద్విపదసమాసమందురు. (మొదటి సమానమంతయు ఒకే పదమగును. “నుప్నుపా”' 

(2-1-4) (సుబంతము సమర్థమగు వేరొక సుబంతముతో సమసించును - అని యర్థము) 

అను సూ[తమున ఏక వచనమును (“ఒక సుబంతము'' అను నర్భమును) పాటించనిచో, 

మూడు పచములకును ఒకేసారి సమాసము కుదురును. దానిని పాటించినచో ఎప్పుడైనను 

రెండు పదములకే సమాసమనుట తప్పదు. 

సామాన్య వ్యవహారమున |తిపద సమాసమన్నను, డ్విపదమన్నను భేదము కాన 

రాదు. కాని కొన్నిచోట్ల స్వరమునందు భేదమేర్ప్చడును. మరికొన్నిచోట్ట కొన్ని కార్యము 

లందును భేదము కలుగును. ఈ యంశమును విశదపరచుటకే ఈ ఘట్టము బయలుదేరి నది.162॥ 

అవనోతారిక “మహాకష్ట శితః అనుచోట, కష్టశబ్బము యొక్క అర్థము శిత 

శబ్బ్దముయొక్క- అర్థముతోనే సంబంధించును. (కష్టమును పౌందిన) అయినపుడు క ష్టశ జ్ఞమున 

కును మహత్ శబ్రమునకును సంబంధ మెట్లు + సంబంధము లేనిచో సమాసమును, దాని మూల 

మున ఆ త్యమును ఎట్టు వచ్చును ? - అను శంకకు సమాధానమును చూపుచున్నాడు. 

శో యేషా మపూజ్యమానత్వం పరార్థానుగ మార్థ కే | 

విశేషణవి శేష్యత్వమపి తేషాం న కల్పతే i 63 

పరార్థానుగమార్థ కే = వేరొక శబ్దముయొక్క అర్థముతో సంబంధము కలిగినచోట, అపూజ్య 

మానత౧మ్ = పూజింపబడకుండుట (పూజకు యోగ్యత లేకుండుట) యేషామ్ = ఎవరికో 

(ఎవరి కభిమతమో), _ లేషామ్ = వారికీ, విశేషణవిశేష్యత్యమ్ +- ఆపి = విశేషణవిశెష్య 

భావము కూడ, న + కల్పతే = రుదురదు. 

తౌత్ఫర్శోంను.. కష్ట శబ్దముయొక్క- అర్థము (శిత శ బ్బముయొక్క- అర్థముతో 

సంబంధమును కలిగినంత మాతముచే, కష్ట శబ్బమునకును దానికి విశేషణమగు వేరొక శబ్ద 

మునకును సంబంధ మే ఉండకూడదని అనరాదు. ఆట్టయినచో మూడు పదములుగ లట్టియు 

_పసిద్ధమైనట్టి కొన్ని సమాసములలో తొలి రెండు పదములకును విశేషణవిశెష్యభావము కూడ 

వినలణము.-.- మహత్ శబ్దము పూజా వాచకము (ఇచట ఆధిక్యమును సూచిం 
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చును = అధికమైన కష్టము కష్ట, అనునది పూజ్యమానము. దీనియందలి విశేషమును 

బోధించుటకు మహచ్భబ్దము దీనితో సంబంధించుననుటలో తప్పు లేదు, దవ్యముతోపాటు 

దానియందలి గుణముఐకు కూడ క్రియతో సంబంధముండునట్టు పధానమైన దానికిని దాని 
విశేషములకును సంబంధముండును. కావున మహచ్చబ్దమునకును కష్ట శబ్దమునకును సామర్థ్య 

ముండుటచే తొలుత సమాసము సిద్ధించును. పిదప “మహాకష్టమ్ + శితః” అని ద్విపద 

తత్పురుషమును చేయవలెను. ఇదియే సరియైన తీరు. 

ఇట్లు కాదన్నచో ““పంచగవధనః” (పంచ + గావః + ధనమ్ - యస్య - నః = 

అయిదు గోవులు ధనముగ గలవాడు) మొదలగుచోట్ర మొదటి రెండు పదములకును విశేషణ 

వి శేష్యభావము కూడ కుదురకపోవును. అట్టయిన అచట రావలసిన కార్యములు (గోళబ్దము 

“౫వ అని మారుట) రాకపోయెడిని, 

విశేష విషయములు “పంచగవధనః'' మొదలగుచోట్ట అభీష్టము సిద్ధించుటకు 
తొలి రెండు పదములకును విశేషణ విశేష్యభావమును, తొలుత అవాంతర సమాసమును 

కాస్త్రకారు లంగీకరించిరి. అ తీరునే “మహాకష్ట[ శిత” మొదలగుచోట్ల కూడ అవలంబింపవలె 
నని (గంథకర్ర యొక్క హృదయము. 

wa 
సుప్ సుపా”” (2-1-4: అను నూతమున “నుప్” (సుబంతము) ““సుపా' 

(సుబంతముతో) అను ఏకవచనమునకు పట్టింపులేదనియును, ఎన్నియైనను సుబంతములు 
సమర్థములై నచో పరస్పరము సమసింపవచ్చుననియును ఒక వాదమున్నది. తదనుసారముగ 
..శిపద తత్పురుషము” మొదలగు రీతిని (మూడు పదములకును ఒకేసారి సమాసము 

కొంద రంగీకరించిరి. కాని అది సిద్ధాంతము కాదు. ఈ సూతమున ఏకవచనమునకు పట్టింపు 

గలదనియును, ఎట్టు సాధించినను ఒకసారి రెండు సుబంతములకు మ్మాతమే సమాసమును 

చెప్పవలెననియును సిద్ధాంతము. కావున తత్పురుషములో మూడు . లేక_ నాలుగు పదము 

లున్నపుడు, రెండు రెండు చొప్పున అవాంతర సమాసములను చేసికొనుచు, తుదకు రెండు 

పదములకే సమాసమును జరుపవలెను. అందువలన మహాకష్ట్మ శిత, మహారణ్యాతీత, మొద 

లగు చోట్ట కూడ ఆవాంతర సమాసమును చేసి, చివరకు ద్విపద సమాసమును చెప్పుటయే 
గ (న్ శరణ్యము. HG 

అవతారిక... మరికొన్ని విశేషములను చూపుటకై వృత్తికిని వాక్యమునకును 

గల భేదమును మరల పరామర్శింపుచున్నాడు. 

ళో విశేష: తూయమాణో౬పి (పధానేషు గుణీషు వౌ! 

శవ్రాంతరత్వాద్యాక్యే తు వృతౌ నిత్యం న విద్యతే ॥ 64 

ముఖ్యము కాని వానియందుగాని, విశేషః = విశేషము, (శూయమాణః +- అపి = వినబడు 
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చున్నను, వృత్త పాతు = వృత్తియందై లె, శద్దాంతరత్వాత = వేరొక శబ్దమగుట లన, 

నిత్యమ్ = ఎపుడును, న + విద్యతే = ఉండదు. 

తాత్పర్య యు ముఖ్యమైన పదార్థమునకుగాని ముఖ్యము కాని దానికిగాని వాక్య 

మందు విశేషమును చెప్పవచ్చును. అట్టు వృ త్తియందెపుడును విశేషమును చెప్పకూడదు. 

వాక్యముకన్న వృత్తి పూర్తిగా వేరగుటయే ఇందుకు కారణము. 

బినర ణము “రాజ్ఞః పురుషః''. ఇది వాక్యము ఇచట అర్థమును భావించి 

నపుడు పురుషుడు ముఖ్యుడగును. రాజు ముఖ్యుడు కాడు. అయినను మనము సంకల్పించినచొ' 

“బుడ్లస్య"” (ఐశ్యర్యముగల), “లలవంతః'' మొదలగు విశేషణములను రాజునకు చెప్ప 

FX ఒల్లో 

వచ్చును. ఇచట “రాజు” అను పదార్థము విడిగా ఉన్నది. అర్లె చితాః = గావః = అస్య = 

దేవదత్తాస్య'” అను వాక్యములో ముఖ్యమైన “దేవదత్తుడు మొదలగు విశేషమును స్పష్టముగ 

చెప్పవచ్చును. 

కాని ఈ తీరు వృత్తిలో కుదురదు. “రాజ పురుషః” అను సమాసములో ఇమిడి 

సోయిన రాజునకు (రాజ శబ్దముయొకగ- అర్థమునకు) “బలవతః'' మొదలగు విశేషములను 

కలుపకూడదు. ఇచట రాజ శబ్దారము పురుష శబ్దముయొక్క. అర్థముతో విడదీయుటకు వీలు 

లేకుండ కలిసిపోయినది. కాన అద్దానికి స్వాతం్యత్యము లేదు. అట్టే '“చ్మితగుః' మొదలగు 

బహు[వీహి సమాసములో సామాన్యమైన అన్య పదార్థము (ఆ సమాసమునకు విశేష్యముగ 

ఉండునది) ముఖ్యమైనను, దాని విశేషమును మృాతము “ఇది” అని నొక్కిచెప్పుటకు వీలు 

లేదు. సందర్భమునుబట్టి ఆ విశేషము మారుచుండును. (రామః, హరిః, దేవద త్తః మొదలగు 

వారిలో ఎవరయినను “చి|తగుః'” కావచ్చును) 

కాగా వాక్యధర్మములు వేరు. వృ త్తిధర్మములు వేరు. వానికిని వీనికిని ఎట్టి 

పొతును లెదు. 1641 

అవోతారిళ వృ త్రియందు అ్యపధానమైయున్న పదార్థమునకు విశేషముతో 

సంబంధము లేనిచో, “కృతపూర్వీ” (ఇదివరకే చేసినవాడు) అను తద్ధితవృ త్రియందు 

“చేయుట” మొదలగు [కియలలో “కటమ్”” (చాపను) మొదలగునవి కర్మలుగా ఎట్టన్వ 

యించును ? - అను శంకకు బదులు చెప్పుచున్నాడు. 

శో విశేషకర్మసంబం ధే నిర్భు క్తేఒపి కృతొదిభిః | 

విశేషనిరపేకో ౬న్యః కృత శబ్దః (పవ ర్రోతే i 65 

కృతాడిభిః = కృత, మొదలగు శబ్దములచే, విశేష కర్మసంబంధే = విశేషమైన కర్మల 

యొక్క- సంబంధము, నిర్భు కే + అపి = అనుభవింపబడినను, విశేష నిర పేక్షః = విశేష 

ముల అపేక్షలీని, అన్యః = వేరొక, కృతశ బ్దః = కృత, అను శబ్దము, ప్రవర్తతే = [పవ 

రించును. 

Pe ce Core ME oD SE 
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తాత్సర్భ ము. కృత, మొదలగు శబ్దములు వాక్యమందున్న పుడు ఆయా కర్మ 

విశేషములను చెప్పగలుగును. అవియే వృ త్తియందున్నచో కర్మతోడి సంబంధమును పోగొట్టు 

కొనును. కావున వృత్తిని వాడినపుడు కర్మను వేరుగ చూపుట తప్పదు. 

వివరణము. “కృత పూర్వీ" (ముందుగ చేసినవాడు. ““కటమ్ = చాపను” 

మొదలగునది ఇచట కర్మ) అను తద్ధితవృత్తి [పకృతమైన ఉదాహరణము. ఇచట “కృతః 

= చేయబడినది = పూర్వమ్ = ముందుగ, అనేన = వీనిచే* అనునది వాక్యము (వీనిచే 

ముందుగ చాప చేయబడినది - అని యర్థము), ఇచట “కృ” ధాతువునకు “క్రో (త) అను 

[ప్రత్యయము చేరగా కృత, (చేయబడిన) అను రూపమేర్పుడును. క్త [పత్యయము కర్మ 

విశేషమునంతను (కట, పట, ఘట మొదలగు చెప్పదలచిన కర్మను) చెప్పివేయును. కావున 

కర్మవాచకమునకు ద్వితీయావిభ క్రి రాకుండ (పథమయే వచ్చును. ఇటువంటి అర్థమును చెప్పు 
వాక్యము ఈ తీరులోనే యుండును. కాని ఇదే అర్థమును చెప్పునప్పుడు వృత్తి వెరుగనుండును. 

“కృత పూర్వీ” అనునది వృ త్రియొక్క- రూపము. ఇచట “కృత” అను శబ్దము ఏ విధమైన 

కర్మను బోధింపక, “చేయుటి” అను కృధాతువు యొక్క సామాన్యమైన అర్థమును 

మాత్రమే చెప్పును. అందుచే కర్మ విశేషమును (చాప, బట్ట మొదలగునది) ద్వితీయాంతముగ 
వాడక తప్పదు, కాగా “కృతపూర్వి"” (ముందుగ చేసిననాడు - అనియే అర్థము) అనగానే 

“కటమ్” అనియా, “పటమ్” అనియో వదోయొక కర్మను చెప్పి తీరవలెను. ఇట్టి స్థలము 

లందు వాక్యమందలి “కృత శబ్దము “చేయబడిన” ఆను నర్థ్భ మును (కర్మార్థము) వృత్తి 

యందలి కృత" శబ్దము “చేసినవాడు” అను నర్భమును (కర్ణర్థము) బోధించునన్నది అని 

సారాంశము, ఇదియు శబ్ద శ క్రియొక్కు విలాసములలో ఒకటి. 

విశేష విషయములు “కృత పూర్వ”) శబ్దమునకు “సపూర్వాచ్చ" (5-2-87) 

అను సూూతముచే ఇన్, అను తద్దిత పత్యయము [ప్రవర్తించును. (కృతపూర్వ + ఇన్ = 

కృత పూర్వీ) “అనేన కృతమ్, అనేన భుక్తమ్” మొదలగు అర్థమును చెప్పదలచినపుడు, 

ఆయా క్ర |[పత్యయాంతము (కృత, భు క్ర మొదలగునది) ముందుగనున్న “పూర్ణ” అను 

శబ్బమునకును “ఇన్” [పత్యయమగునని పై సూతముయొక్క_ అర్ధము. “భు క్రపూర్వీ”' 
Ua] 

(ఓదనమ్), “*గతపూర్వి”” ((గామమ్), మొదలగునవన్నియు ఇట్టివె, 

వేరొక విధమున కర్మ చెప్పబడనపుడే కర్మవాచకమునకు ద్వితీయా విభ కి 
యగును. (అనభిహితే - 2 _ 8 - 1, కర్మణి ద్వితీయా - 2 - 8 - 2 - కర్మ చెప్పబడనపుడే 

ద్వితీయ అగునని యర్థము) |ప్రకృతమున వాక్యావస్థయందలి కృత శబ్దము కర్మను చెప్పి 

వేయును. వృ త్రియందలి కృత శబ్దము కర్మను చెప్పజాలదు. 16511 

అవతారిక పె విషయమునే వివరింపుచున్నాడు. 

ళో ఆకర్మక త్వే సత్యేవం కాంతం భాబాభిధాయి తత్ | 

తతః కియావతా కర్టాయోగో భవతి కర్మణామ్ i 66 
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ఏవమ్ = ఇట్లు, అకర్మకత్వే + సతి = కర్మ లేకపోవుట సంభవింపగా, తత్ = ఆ, 

కాంతమ్ = క్ర [పత్యయాంతము, భావాభిధాయి = క్రియను మాతమే చెప్పును, తతః = 

అందువలన, [కియావతా = క్రియను గలిగిన, కర్ణా కాక ర్తతో, కర్మణామ్ = కర్మలకు; 

యోగః = సంబంధము, భవతి = అగును. 

తాత్ఫర్శ్భం ము “కృతపూర్వి'' మొదలగు తద్ధిత వృత్తులందున్న కృత, మొద 

లగు క్ర (పత్యయాంతము కేవలము [క్రియను మాతమే చెప్పును, (కర్మను చెప్పదు) ఆ 

(క్రియ గలవాడు కర్త. కావున కర్తతో కర్మకు సంబంధము కుదురును. 

స్పష్టముగా చెప్పవచ్చును. ల 

ఎవర ణము వాక్యమందు కర్మను బోధించు క్త (ప్రత్యయాంతము (కృత, 

భుక్త మొదలగునది), తద్దిత వృ త్తియందు యా (క్రియను మాతమే తెలియజేయుచు, తుద 

కా (కియగల కర్తను బోధించును. ఆట్టది ఆకర్మక మగును. అందుచే ఆచటి కర్మను వేరుగ 

ద్యితీయాంతమగు పదముతో (కటమ్, ఆన్నమ్ మొదలగునది) విశదీక రింపవలయును. 

విశేష విషయములు--- ఇట్టిచోట్ట “ఇన్'' అను తద్ధితము కర్తను చెప్పును, 

అతడు చేయు [కియను క్త [పత్యయాంతము సూచించును. “ఏదో ఒక కర్మ ఉండును” 

అను భావన కలిగినను అది ఏదో స్పష్టముగ తెలియదు. ఆ కర్మను స్పష్టపరచుటక్షై కర్మ 

పదమును వాడుదుము, అనగా ““కృతపూర్వీ' మొదలగుచోట్ల “ముందు చేసినవాడు'' ఆను 

రీతిని క ర్రయే ముఖ్యముగ బోధపడును, |క్రియ అ(పధానమగును, ఆ క్రియకు చెందు కర్మను 

తొలత భావనలో ఉంచికొని చివరను విడిగా పేర్కొందుము. ఇట్టు “కటమ్' మొదలగు 

శబ్రములను వాడుట కుదురును. 

కర్మ (పసిద్ధమెనపుడు కొన్ని (క్రియలలో కర్మ పదమును ఉపయోగించము, 

ఉదా: “మేఘః వర్షతి'' (మేఘము వర్షించుచున్నది) ఇచట “జలమ్ో అని వేరుగ చెప్ప 

నక్క_ర లేదు. ఇట్టి క్రియలను గూడ “అక ర్మకములు”' (సిద్ధిని బట్టి కర్మను పేర్కొన 

నక్క-రలనివి) అందురు. ఈ తీరు అకర్మకత్వమును “కృతపూర్వి” మొదలగు స్థలములందలి 

[క్రియలకు ఊహింపవలయును. ఇదంతయు వృత్తి మాహాత్మ్యము. 

(4 

అవతారిక “కృతపూర్వీ” మొదలగుచోట్ట (వృత్రియందు) [కియ కర్తతో 

కలిసిపోయి ఉండునుగాని వేరుగను స్వతంత్రముగను ఉండదు. అయినను అట్టి క్రియకు 

కర్మతో సంబంధము కుదురు రీతిని దృష్టాంతపూర్వకముగా చూపుచున్నాడు. 

ల్ ఆవి గహా గతాదిన్హా యథా (గామాదికర్శ్మభిః | 

సంబధ్యతే [క్రియా తద్యత్ కృత పూర్వ్యాదిషు స్తత [1 67 

గతాదిస్థా = గతి మొదలగుచోట్ల ఉన్న, అవ్మిగహా = అకారములేని, [కియా = వ్యాపా 

రము, గామాదికర్మభిః = గామము మొదలగు కర్మలతో, యథా = ఎట్టు, సంబధ్యతె = 

[౯ 



వాకకపదీయము 650 వృ త్తి 

సంబంధించునో, తద్వత్ = అప, కృత పూర్వ్యాదిషు == 

ఉన్న - (క్రియ, సంజధ్యతే = సంబందించును. 

తాత్సర్భంము- ““|గామం గతః (గ్రామమును వెళ్ళినవాడు ) మొదలగు స్థలము 

లతో గూడ గమనము మొదలగు వ్యాపారము ఏ కర్తను ఆ|శయించుకొనిరు ఉండుము, "వేరుగ 

ముండదు, అయినను దానికి కర్మతో సంబంధము కుదురును, అర్హ ' 'కృతపూర్వ' మొదలగఏ 

చోట్ట వేరుగ భాసించినట్టియు అ|పధానమై ఉండునట్టియు కియకును (చేయుట మొదలగు 

నది) కర్మ సంబంధము సంభవించును. 

వివరణము. “(గామం గతః", ““గామం గచ్చతి”' ((గామముగు గూర్చి 

వెళ్ళుచున్నాడు) మొదలగునవి దృష్టాంతములు, ఇచట త, తి అను |పత్యయములు క చు 

చెప్పును. కాగా ఆ యా ధాతువు బోధించు (కీయ ఎల్హపుడును, ఇట్టిచోట్ల శ్ర ర్రను ఆ, శయించు 

కొనియే ఉండునుగాని వేరుగను స్వతం[తముగను ఒక ఆకారముతో కనబడదు. అనగా 

ఆయా క్రియ అప నముగనే యుండును. అయినను అట్టి క్రియలో (గామము మొదలగునవి 

కర్మలుగా అన్వయించును. ఇదే నీతిని “కృతపూర్వి”” మొదలగు స్థలములలో అవలందింప 

వలెను. 

విశేష విషయములు ఎట్టి [పతకయమును లేని కేవల ధాతువునకు (గమ్, క, 

మొదలగునది) ప్రయోగముండదు. ఉన్నను ప్రయోజనము శూన్యము. కావున (ప్రత్యయమును 
కలిపిన “గచ్చతి” మొదలగు రూపములనే వాడవలెను. ఆయినపుడు (ప్రత్యయము యొక్క- 

అర్థము (క ర్త, కర్మ మొదలగునది) ఎల్పపుడును ముఖ్యముగ నుండి, ధాత్వర్థమైన వ్యాపా 

రము దానికి విశేషణమై అ పధానమగుచుండును. కాగా కారకమును (కర్త, కర్మ మొదలగు 

నది) విడిచి వేరుగా క్రియ సంభవింపదు. [కియకు (పాధాన్యమును చెప్పినను కారకము 

ద్యారముననే చెప్పి తీరవలెను., iBT 

అవతారిక... “ముండయతి”” (కశఖండనము నము చేయుచున్నా డు), “న సూతయతి'' 

(సూత్రము లను రచించుచున్నాడు), మొదలగుచోట్ల ముండ - సూత, మొదలగునవి [కియా 

వాచకములు కాకపోయినను వానికి కర్మలతో సంబంధము కుదురునని చెప్పుచున్నాడు. 

శో ముండిసూ త్యాదయో ఒసద్భిర్భాగై రనుగతా ఇవ । 

విభక్కాః కల్పితాత్మానో ధాతవః కుట్టిచర్చివతి / 68 

తో 

ముండి సూత్యాదయః = ముండి, సూత, మొదలగునవి, కుట్టిచర్చివత్ = కుట్టి, చర్చి, ఆను 

వానివలె, అసద్భిః = లేనట్టి, భాగైః = భాగములతో, అనుగతాః + ఇవ = కూడినవా - 

అన్నట్టు, విభకాః = వేరుచేయబడినట్టియు, కల్పితాత్మానః = క ల్పింపబడిన స్వరూపముగల, 

ధాతవః = ధాతువులై . (భవంతి = = అగును). 

తొత్సృర్భ యము. కుట్ట, చర్చ, అను ధాతువులు చురాదిగణమున పఠింపబడి నవి. 

ఇ 
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ఇవి అఖండములు. అనగా ఎట్టి అవయవములును లేనివి. ఏని వలెనే ముండ, సూత మొద 

లగునవియు ఆఖండములే. వీని విషయమున భాగములను చూపుట కేవలము కల్సనము. 

పదకొండము 

బీవరణయము_. (ప క్రియనుబట్టి ముండ, సూత మొదలగు పాతిపదిక ములకు, 

“కరోతి” (చేయుచున్నాడు) ఆను నర్థమున ణిచ్ (ఇ) పత్యయమును చేయగా, అవి ముండి, 

సూ తి మొదలగు ధాతువులుగ మారును. పిదప తిజ్ ప క్రియవలన ముండయతి, సూత 

యతి మొదలగు రూపములగును. ఈ తీరు కూడ వృ త్తియే. దీనిని “సనాద్యంత ధాతువృత్తి” 

ఆందురు. ఇచట కూడ “ముండం కరోతి” మొదలగు వాక్యమును (పకృతి (ప్రత్యయాది 

విభాగమును కేవలము ఉపాయమే. వా స్తవము కాదు. “మండయ్”, “స సూ[తయ”” మొదలగు 

అఖండమైన ధాతు రూపములే సత్యములు. అవి (కియా వాచకములు. కేశఖండనము, సూత 

రచనము, మొదలగునవి వీని యర్థములు. కావుననే “*మాణవకు! ” (వటువు) “సూ “సూ తము” 

మొదలగు కర్మలతో వీనికి సహజముగనే సంబంధము కుదురును. కాగా “*మాణవకం౦ం ముండ 

యతి” ““వ్యాకరణం సూ|తయతి'' మొదలగు [పయోగములు సహజ సిద్ధములు. 

విశేష విషయములు పాణిని తన ధాతు పాఠమున పఠించిన అఖండములగు 

ధాతువుల వంటివే (ముండి, మొదలగునవి) ఆని చెప్పుటకు, కుట్ట, చర్చ, అను దృష్టాంతము 

చూపబడినది. ముండి, కుట్టి, మొదలగునవి ణిచ్చును కలిపి వాడిన రూపములు. లేదో-. ఇ, 

అను |వతక్యయమును ధాతువునకు చేర్చి ఆయా ధాతువును పేర్కానుట కూడ ఒక సప 

దాయము. (ఉదా : గమిః = గమ్, ధాతువు). సన్, క్యచ్, మొదలగు (పత్యయములు 

పం| డెండున్నవి. వీనిలో కొన్ని ధాతువులకు సూటిగానే చేరును. మరికొన్ని |[పాతిపదికము 

లకు చేరును. తుద రకన్నియు ధాతువులుగ మారును. “కోరిక”, “సా సాదృశ్యము” మొదలగు 

చత విచిత్రమైన యర్థ ములను ఈ | పత్యయములు బోధించును. వీనిలో ఏ ఒక (ప్రత్యయ 

మంతవుందుగిల రూపమును వాడినను, దానిని సనాద్యంత ధాతువృత్తి అని యందురు * 

వృ త్రియొక ధర్మములన్ని యు ఇచటను సమానముగనే పాటింపబడును. 165! 

అవతారిక. ఇళ్లు మరికొన్ని చోట్ల కూడ (పకృతి, _పత్యయము, మొదలగు 

విభాగమును చూపుట ఉపాయము మా|తమే అని యనుచున్నాడు. 

శ్లో పుత్రీయతౌ న పుతో౬ స్త్రి విశేషేచ్చా తు తాదృశి | 

వినై వపు త్రానుగమాత్ యా ప్పుతే వ్యవతిస్టతే Il 69 

పుతీయతౌ = ““పుతీయతి” అనుచోట, పుతః = పుతశబ్దము, న అస్తి లేదు, 

పుతే = పు|త విషయకమైన, యా = ఏ, విశే షచ్చా తు = (పత్యేక మైన కోరిక అయితే 

(క లదో) తాద్భశీ = అట్టి కోరిక, పుుతానుగమాత్ = పుత, అను భాగము ఉండుట, ఏనా 

+ ఏవ = లేకుండగనే, 'వ్యవతివ్షతే = = ఉండును. 

వాత్భర్భ్య ము. ప పుతీయతి'' (తనకు పుతుని కోరుచున్నాడు) అనుచోట 
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వాక్యమును చూపుదురు. ఆంచుచే అవయవముగ పత 

శబ్ద మున్నట్లు తోచును. కాని వా సవముగ అచట ఎట్టి భాగమును లేదు. అది యఖండము 

''పుతమ్ - ఆత్మనః - ఇచ్చతి”' ఆను 

| 

దావినలననే అభిమత మైన యర్థము (పుత్రుని కోరువాడు - అనునది) సూటిగ వచ్చును. 
Ua] 

వివరణము __ పు|తీయతి, అనునదియు సనాద్యంత ధాతువృ త్రియ ఇచట 

పు[త శబ్దమునకు “కంద్” (య) [ప్రత్యయమనియు, ఆది పత విషయక మైన కోరికను 

తెలుపుననియును చెప్పి, (పకియను చూపుదురు. ఆదంతయు కల్పనమ. పు _త్రియగుళ చే 

ఏకార్థిభావము, అఖండత్వము మొదలగు ధర్మము లిచట సహజము.లు. (“పు తీయ అను 

నదియే ఇచటి మూల రూపము) 69! 

అవతారిక ''“పృ తీయక” ఆఅనుచోట “మాణవకమ్'' మొదలగు వేగుగనున్న 

విశేషమైన కర్మతో సంబంధముండదని రెలడు కారికలతో చెప్పుచున్నాడు 

ల్ల (ప్రాతి ర్వినా యథా ధారిర్జి వతౌ (పాణకర్మక ః | 

నచా(త్ర ధారిర్న (పాశా: జీవతిస్తు కియాంతరమ్ |] 70 

లో తథా వినేషి పుతాభా్యం పు పుతీయాయాం కియాంతరమ్ | 

అవ్యాఖారనాయ భేదాస్తు స ద్భశాః (సతిపాదశకొ i 71 

జీవతొ == జీవ, అను ధాతువు విషయమున, _ప్రాణైః + వినా = “ప్రాణాన్ ”” (|ప్రాణములను) 
అను కర్మపద మక్యారలేకుండ, |పాణకర్మకః = |పాణములు కర్మగాగల, ధారిః = ధారి 

(ధారయతి) అను ధాతువు, (వర్తతే = ఉన్నది), ఆత్ర = ఇచట, ధారిఃడాధారి, అనుధాతువు, 

న = లేదు, (పాణాః -౧ చ = |పాణములును (కర్మలు) న = లేవు, జీవతిః (తు = జీన 

ధాతువై తే యథా = ఎట్టు, కియాంతరమ్ = వేరొక కియయా. 

తథా = అట్టు, ఇవిపుతాభ్యామ్ -- వినా = “ఇష్” ధాతువును పు[త శబ్దమును 

లేకుండ, పుతీయాయామ్ = ““పుతీయ” ఆనుచోట, |కియాంతరమ్ = వేరొక |కియ, 

(అస్తి = ఉన్నది) పతిపాదకాః = అర్థమును (ప క్రియను) చూపునటువంటిన్ని, సద్భశాః 

= సమానములై నటువంటి, వేదాః - తు = విభాగములై తే, అన్వాఖ్యానాయ = విడమరచి 

చెప్పుటకు, (ఉపయుజ్యంతే నా ఉపయోగించును). 

తాత్పర్యము---- “జీవి” అను ధాతువునకు “ పాణములను ధరించుట” అని 

యర్థము. (జీవతి = (పాణాన్ ధారయతి) ఇచట |పాణాన్, ఆను కర్మపదముగాని, ధారి, 

ఆను ధాతువుగాని వా స్తవము కాదు. “బీవి అను అఖండమగు ధాతువే ఆ యర్థమునంతను 

చెప్పగలదు. అ 

అమే పుతీయ, అనునది అఖండమగు ఒక ధాతువు. “తనకు పు తుని కోరుట’ 

ఆను వ్యాపార మునంతను ఇది బోధించును, పత శబ్దమునుగాని, (ఆత్మనః - పుత్రమ్ = 

అను తితిసి కర్మగ, ఇష, ధాతువ్వముగాసి (ఇచ్చుతి) ఇచట వాడనక్కరలేదు. ఇట్టి సలము 

అలో చూపబడు విభాగములుగాని ప, కియలుగా ని కేవలము సత్యవ ను గు ర్రించుటక్రి 

బయలుదేరిన సాధనములు మా (తమే. 

ఎవర ణము జ్లీవనన [కీయ అనగా ““ పాణములను ధరించుటయే''. ఇచట 

[క్రియలో కర్మ ఇమిడియున్నడిగాన (పసిద్ధినిబట్జ ఈ ధాతువకర్మకము ఈ విధముగనే 

పు తీయి ” అను వ్యాపారమున (తనకు ప్వతుని కోరుట) పుతరూపమైన కర్మ ఇమిడి 

యుండును. అందుచే వేరుగ కర్మను వాడనక్కరలిదని [పకృతమున సమన్వయము. 

అవతారిక “ముండయతి'' (కేశములను ఖండించుచున్నాడు) అనుచోట 

“మాణవకమ్'' మొదలగు విశేషకర్శు (ఎ త్రిచూపు కర్మ) వాడుట కుదురును. కాని “ప్పతీ 

యతి” ఆనుచోట ఆట్లు కుదురదని చెప్పుచున్నాడు. 
co 

A ఆకేపాచ్చ (పయోగేణ విషయాంతరవ ర్తినా | 

సదపీచ్చాక్యచ ః కర్మ వాక్యఏవ (సయుజ్యతే il 72 

విషయాంతరవ ర్రినా = వేరొక విషయమున (పవర్తించును, ప్రయోగేణ = [ప్రయోగముచె 

ఆకేపాత్ + చ = బాధవలన, ఇచ్చాక చః = ఇచ్చార్థమున వచ్చు కద (ప్రత్యయము 

క్క, కర్మ =కర్మ, సత్ + ఆపి = ఉన్నను, వాక్యే + ఏవ: వాక్యమందే, పయు 

జ్యతే = వాడబడును, (వృ _త్తియందు వాడబడదు). 

తాత్త్రర్భఃము._ ఇచ్చార్థక మైన క్యద్ |పత్యయమును ఆచారార్థక మైన కచ్ 

|పత యము బాదించును. కాపున “మాణవకం పు|తీయతి”' అని వి వేష కర్మతో (పయో 

గింపగనే, “మాణవకుని పు|తునివలె చూచుకొనుచున్నాడు” ఆను నర్థమె వచ్చునుగాని 

“మాణవకుని పుతునిగా కోరుచున్నాడు” అను ఆధిమతమగు అర్థము రాదు. అందుచే ఇచ్చా 

ర్థమున ““పుతీయతి” అనునపుడు “మాణవకమ్'' మొదలగు విశేషకర్మను వాడకూడదు. 

వాడదలచినచో వృత్తిని విడనాడి ““మాణవకమ్ - పృ్యతమ్ - ఇచ్చతి' అను వాక్యమునే 

పయోగింపవలెను, 

వివరణము “సుప ఆత్మనః క్యచ్” (8-1-8) అను సూత్రము. “తన 
కోరికకు కర్మగా ఉండు వస్తువును (తాను కోరిన వస్తువును) చెప్పు సుబంత మునకు ఇచ్చా సర్ట్ 

మున క్యచ్చు (య) ఆగును'” అని యర్థము. ఉదా: ఆత్మనః పుత్రమ్ ఇచ్చతి = పురీ 

యతి. ఇది ఇచ్చార్థక మైన కచ్చు. “జప్రమానాదాచా రే” (8-1-10) ) అని వేరొక సూత్రము 

““ఉపమానమైన కర్మగ ఉండు సుబంతమునకు ఆ చారార్థమున క్యచ్చు అగును " అని యర్థము, 

ఉదా: “ప్వతమ్ - ఇవ - ఆచరతి = పుతీయతి. “(పుశ్రునివలె చూచుకొనుచున్నాడు. 

“శిష్యమ్” 2 శిష్యుని _ మొదలగునది ఉపమేయమగును). ఇది విశేషముగాన సామాన్యమైన 

మీది పత్యయమును బాధించును. కాగా “సః పృతీయతి”” అనగా “అతడు పుతుని కి కోరు 

రాయనా రాయాలా 
స. 
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చున్నాడు” అను నర్థము వచ్చును. ఇచట పుతుడను కర్మ (సామాన్యమైనను విశేషమైనను, 
వృత్తితో ఇమిడియే యున్నది. అట్టుకాక “మాణవకం పుతీయతి అని విశేషకర్మను స్పష్ట 
ముగా వాడగానే ఇబ్బార్థము పోయి “మాణవకుని పుతునివలె భావించుచున్నాడు” అను 

ఆచారార్థమే రాక తప్పదు. ఇది వృత్తి స్వభావము. అందుచే ఇచ్చార్థ మున వృత్తిలో కర్మను 

వేరుగ వాడకూడదు. అట్టి యర్థమును తెలుపదలచినచో ““మాణవకం పుతమిచ్చతి” అను 
వాక్యమునే _పయోగింపవలెను. 

“ముండయతి” మొదలగుచోట్ట ఈ చిక్కు లేదు. అచటి [పత్మయము క్యచ్చు 
కాదు (ణిచ్చు). కావున అచట కర్మపదమును వాడుకొనక తప్పదు. 

{ 
ఎట్టి విశేషమును లేని కర్మ సామాన్యకర్మ అగును. “ఇట్టిది” అని స్పష్టము; 

వా అరు సద్ * ట చెప్పబడిన కర్మ విశేషక ర్మ అనిపించుకొనును. 172 

అవతారిక. మీద చూపిన తీరునే మరికొన్ని చోట్ల కూడ భావింపనగునని 
పసంగవశమున చెప్పుచున్నాడు. 

ట్లో (పసిరైన వృతః శబ్దో భావగర్తా భిధాయినా 1 

ఆభ్యా నే తుల్యరూపత్యాన్న యజంతః (సయుజ్యతే ॥ 73 

|| భావగ ర్హాభిధాయినా = |క్రియయొక్క._ నిందను బోధించు, (పసిద్దేన = పసిద్దిచే, వృతః ) థి థి న్ 
కూడిన, యజంతః = యజ్ [ప్రత్యయ మంత మందుగల, శబ్దః = శబ్దము, తుల్యరూపత్వాత్ 

= సమానమైన రూపము గలదగుటవలన, అభ్యాసే = [కియా సమభిహారమున, నశ 
[పయుజ్యతే = పయోగింపబడదు. 

తాత్మృర్భము___ “లోలుప్యతే”, “సాసద్యతే” మొదలగు రూపములు యజంత 

ములు. ఇవియు సనాద్యంత ధాతు వృ త్రియందే చేరును. వీనివలన వ్యాపారమునకు (ధాతువు 

యొక్క అర్థము) చెందిన నింద మాతమే బోధపడును. పసిద్ధి ననుసరించి ఆట్టు జరుగును. 
కావున [కియా సమభిహారమున వీనిని వాడకూడదు. అచట “పునః పునః లుంపతి”' (మాటి 
మాటికి నరకుచున్నాడు) ఆను వాక్యమునే వాడవలెను. 

బివోరి అము__ “ధాతో రేకాచో హలాదేః [కియా సమభిహారే యజ్”' (8-1-22) 
అనునది యజ్ _పత్యయమును విధించు సూత్రము. “హలాదియై ఒకే ఆచ్చుగల ధాతువు 
నకు (కియా సమభిహారమున యజ్ |పత్యయమగును'” అని యర్థము. [కియా సమభిహార 

మనగా ఒక క్రియ మాటిమాటికిని జరుగుట లేక తీ. వముగా జరుగుట. ఈ సూూతము 

సామాన్యము. ఉదా: బోభూయతే. (పునః పునః భవతి. “భూ” ధాతువునకు యజ్ 
[పత్యయము. ధాతువునకు ద్వితృ్వము మొదలగు పక్రియ) సనాది పత్యయములలో యజ్ఞు 

కూడ చేరి యున్నది. కాన ఇదియు వృ త్తియే. 

'“లుప, సద, చర, జప, జభ, దహ, దళ, గ్రాభ్యో భావగర్జాయామ్” (8-1-లి4) 
hy 

సమ. చేశము ర5్5 - పదకొండము 

(స 

అనునది విశేష సూ[తము. లుప్, మొదలగు ఎనిమిది ధాతువులకును భావగర్య యందే యజ్ 

యమగును ఆని దీని యరము. భావమనగా వ్యాపారము. దానిని నవగించుకొనుట భావ 

ఠి 
తావ! + 

యగును. ఉదా : లోలుప్యతే, మొదలగునవి. కాగా ఈ ధాతువులకు యజ్ఞు చెరునపుడు 
లా 1 

, 

యా వ్యాహారమును ఏవగించుకొనుటయ స్ఫ్సురించును. జట్లు స్పురించుటకు ఆ యా 

రూపము లా యరమున రూఢములె పోవుట కారణము. కావున అచట సామాన్యమగు [కియా 
@ మ 

ను 
- బో (te అటి అభ లయ?! ఇ 

సమభిహారమును చెప్పకూడదు. ఇట్టి యర్థము కావలసీినచో “పునః పునః లుంపతి' అను 

రీతిని వాక్యమునె [పయోగింపవలెను. 

విశేష విషయములు వృ త్తియొక్క స్వభావమునుబట్టి కొన్ని యజంతము 

లాయా విశేషారమున |పసిధములై యున్నవి. “రూప మొక తీరుననే యున్నదిగదా” అని 
ధ్ 

భాపించి అట్ట దోటులందు సామాన్యమైన కియా సమభిహారమును చెప్పకూడదని సారాంశము. 

ఇల్లే చంక్రమ్యలతే, జంగమ్యతే, మొదలగుచొోట్ల ““వంకరగ నడచుచున్నాడు'' 

అను విశేషార్థమునే చెప్పవలెను. “నిత్యం కౌటిలేకగతొ”' (2-1-28) అను సూూతముచే 

అచట కౌటిల్యమను నర్భమున యజ్జువిహిత మైనది. (£0 వ కారికలో ఈ యంశము వివరింప 

బడినది) అందుచే అచటకూడ కియా సమభిహారము కావలసినపుడు, “కుటిలం గచ్చతి”' 

మొదలగు రీతిని వాక్యమునే వాడుకొనవలెను. MEX 

అవతారిక ఇట్లు ఆఖండ మైన సముదాయములే సత్యములు. అవయవముల 

కల్పన మసత్యము. ఆడి ఉపాయము మాతమే. సముదాయమువలన లభించు అర్థము అవ 

యవముల యరమును ఎల్లపుడును బాధించునను త త్త్యమును [పకటించుచున్నాడు. 
థె 

న్లో! శబ్దా యథా విభజ్యంతే భాగై రివ వికల్చితై ః | 

అన్యా ఖ్యేయా స్తథా శా స్రమతిదూరే వ్యవస్థితమ్ i 74 

వికల్సితై.* =. కల్పింపబడిన, భాగ్రెః + కవ == భాగములతో అన్నట్టు, శబ్దాః = శబ్దములు, 

యథా = ఎటు, విభజ్యంతే = విభబింపబడునో, తథా = అట్టు, ఆన్యాక్యేయాః = వ్యాకొర్ట్ 

నింపదగినవి, శాస్త్రమ్ = శాస్త్రము, ఆతీదూ రే = మిక్కిలి దూరమున, వ్యవస్థితమ్ = 

ఉన్నది. 

తాళ్ఫర్భోము _- సత్యమైన అఖండత్వమును టోధించుటకు అసత్యమైన భాగ 

కల్పనము స్వీకరింపబడును. భాగములను చూపు శాస్త్రము ఉపాయము మా్యతమె. 

వివరణము శబ్ద మఖండమైనను దాని సాధుత్వమును తత్వమును అనేక 

విధములై న |ప|క్రియలతో శాస్త్రము చూపుచుండును. అంతమా|త్రమున ఆ (ప్రక్రియలు వా స్తవ 

ములు కావు. అవి చితములవంటివి. ఆ చితములు బోధించు సత్య వస్తువు లవంటివి శబ్దములు. 

విశేష విషయములు (ప కియలు ఆసత్యములు కనుకనే ఓఒకి్కాక శ బమునకు 

ఒక్కొక రీతి (ప క్రియను ఒకొ్క-కరు చూపుచుందురు. అట్టు వేర్వేరు వ్యాకరణములును సిద్ధ 
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ము కాదు. దాని మూలమున తెలియదగు అఖండమెన 
4. రశ జ ఇల్ల 

బము పరమార్థము. nA 

అవతారిక... “అవయవములు అసత్యములనుట ”* అన్నిటను వర్తించునని గుర్తు 

శో అర్థస్యానుగ మం కంచిద్ దృష్ట్వైవ పరికల్సితమ్ | 

పదం వాశ్యే పదే ధాతుర్ణాతౌ భాగళ్చ ముండివత్ ॥ 7 

యె, ముండివత్ = “ముండయతి'” ఆనుచోటవలే, వాక్యే = వాక్యమందు, 
పదమును, పదే= పదమున, ధాతుః = ధాతువును, థాతౌ = ధాతువునందు, 

థాగక + చ = భాగమును, పరికల్పితమ్ = కల్సింప బడెను, 

ఆర్థస్య = అర్ధముయొక్క-, కంచిత్ = ఒకానొక, అనుగమమ్ = సంబంధమును, దృష్ట్వా 

రా [| క ల 

తాత్భల్యుము--- వాక్యార్థ మఖండము. దానిని బోధించు వాక్యము కూడ అఖండమేె 
అయినను అఖండమైన వానిని అన మందబుద్ధులకు వ్యాఖ్యానించుట కష్టమని భావించి పదము 

ధాతువు, (పకృతి, [పత్యయము, "వర్ణము, మొదలగు భాగములు కల్పింపబడినవి. ఆవే వాని 
యర్థ ములును కల్పింపబడినవి. 

బివరణము__ శబ్ద సముదాయమును విభజించుకొనుచు పోయినచో దానికి అంత 
మన్నది ఉండదు. పదము, (పకృతి, (ప్రత్యయము, వర్ణము, దాని అవయవము, దాని భాగము 

ఈ రతిని ఎంతవరకు పోవుటయో చెప్పలేము. ఎక్కడో ఒకచోట “ఇది అభిన్నము”' (భాగ 

- ములు లనిది, ఆనుట తప్పదు, అట్రయినపుడు తొలుతనే “వాక్య మఖండమనుటి'” మంచిది, 

వాక్యము బోధించు ఆర్థమును అట్టిదియే. శబ్రారముల తీరు తెన్నులను సూక్ష్మముగ పరిశీ 

లించిన వై యాకరణు ఫ్ర త త్త్యమును నిశ్చయించిరి. ఆయితే వ్యవహారమును ఆర్థము తెలియు 

టలో గల సామాన్య విశేషభావమును అనుసరించి సౌకర్యమునకై ' 'అహోద్ధారమును”” (విడ 
దీయుట - ఎత్తి చూపుట) ఆశ్రయించి వారు విభాగములను చూపుదుదు. అంతమా|తమున 

అవి సత్యములని భావింపరాదు. ““ముండయతి”' అనునది విభాగము విషయమున ఉదాహరణ 

ముగ చూపబడినది. వట్టి విశషములన్నియు మొదటి కాండమున విపులముగ చర్చింపబడినవి. 

11/51 

అనతారిక_... కాగా వేర్వేరుగ నుండు [(ప్మకియలను సత్యములని యనుకొనరాదని 
చెప్పుచున్నాడు. 

ఖో ఆవి [ప్రయోగ।ః సాధుత్వే వ్యుత్పత్తి త్సిరనవస్థితా । 

ఉపాయాన్ (పతిప త్తూణాం నాభిమన్యేత సత్యతః ॥ 76 

సాధుత్తే = = సాధుత్యమందు, ఆవి పయోగః = వివిధమైన |పతిపాదనము లేదు, వ్యుత్స శ్రి d= 
వ్యుత్పత్తి తి, అనవస్థితా డా = అనిశ్చితము, |పతిప త్తాణామ్ = తెలిసికొను వారికి సంబంధించిన, 
ఉపాయాన్ = ఉపాయములను, సత్యతః =ా సత్యముగా, న + అభిమన్యేత = తలపకూడదు. 
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771 
తాత్పర్యము--- విభాగములు లేని శబ్దమె సాధువు. దానిని | పతిపాదించు పకి \_ 

యలు ఎన్ని యున్నను అవి ఈ సత్యమును చూపి మరలిపోవును. అవి నియతములు 

కావు. ఉపాయములను సత్యములని యనుకొనరాదు. . 

బివ రోణయు ఇట్టి యంశములు వెనుకటి రెండు కాండములందును పెక్కు 

సారులు విశదికరింపబడినవి. పస సంగము వచ్చినపుడెల్ల వానిని మరల మరల పరామర్శించుట 

[గంథకారుసి స్వభావము. MET 

అవతారిక. “ఉపాయములు అసత్యములై నపుడు వ్యుత్చ త్తిగల శబ్దములును 

వ్యుత్చ త్రిలేని శబ్దములును అన్నియు నొకిటే. భేదము వా_్రవము కాదు” అని చెప్పు 
చున్నాడు. 

శో; యథివ డితే డయతిః పొచకే పచతి సథా। 
a2) ఉషా య కం! 

డయతిశ్చ పచిశై వ ద్వావప్యేతావలౌకికౌ ॥ 77 

శ డిల్టే = డిశ్థ, అను శబ్దమున, డయతిః = “శయ” అను ధాతువు, యథా = ఎట్లో, పాచకే= 

పాచక, తను శబ్ద్బమున, పచతిః = పద్, ధాతువు, తథా + ఏవ = అర్హ, (ఉన్నది) డయతిః 

4 చ్ర = “డయ” ధాతువును, పచిః + చ--ఏవ ఆ పచ్ ధాతువును, ఏతౌ = ఈ, ద్వౌ + 
రెండును, అలౌకికౌ -- ఏవ = అ పసిద్ధములే, 

€ 

పి (5 [| 

తాత్పర్యము --- డిత్ధ, అను. శబ్దమందును, వాచక, అను శబ్దమందును భావింప 

బడు డయ, పర్, ఆను ధాతువులు రెండును కల్ఫితములే. 

వివరణము ___ శబములలో కొన్నిటికి వ్యుత్స త్రి (పకృతి + (ప్రత్యయము అను 

విభాగము) కలదనియు, మరికొన్నింటికది లేదనియును చెప్పుట సం్యపదాయమై యున్నది. 

కాని అదియు వా స్తవము కాదు. అన్నిచోట్టను సముదాయములే సాధువులు. అవి యఖండ 

ములు. అవియే లోకమున అర్హమును బోధించును. 

విశేష విషయములు |పవృత్తి నిమిత్తమును బట్టి (శబ్ద మాయా అర్థమును 
టా 

బోధించుటకు హేతువై న అంశము) శబములను నాలుగు విధములు * విభజించుట ఆచారము. 

ఉదా : (1) 8, మొదలగునవి జాతి (పవృ శ్రి నిమి తకములు. (గెచ్చతీతి = గౌః ఎ గోత్వ 

మును జాతి ఇచట ప్రవృత్త త నిమి త్రము). (2) శక్తః, మొదలగునవి గుణ పవృత్తి నిమి త్తక 

ములు. (తెలుపు, అను ను గుణము (పవృత్తి నిమి త్రము). (8) పాచకః, మొదలగునవి [కియా 

(పవృత్తి నిమి త్తకములు. (పచతీతి = పొచకః - RN అను [కియ పవృ త్తి తి నిమి త్రము). 

(4) డిత్ధః, మొదలగునవి సంజ్ఞా,పవృత్తె నిమి త్రకములు (డిత్ళ, మొదలగు కల్పితమైన పేరే 

(పవృ త్తి నిమి త్రము). ఇట్టుకాక అన్ని శబ్దములకును జాతి యొకటి (ప్రవృత్తి నిమి త్రమగు 

నని ఒక మతమున్నది. 

అటే కొన్ని శబములకు వ్యుత్పత్తి యుండు ననియు కొన్నింటికి ఉండదనియును 
లా ద గ 

[42] 
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చెపుట కూడ ఒక సం, పదాయమే. మరియు -గౌగికములు, (అవయవముల అర్థ ఘు కలవి = 

పాచకః, మొదలగునవి), రూఢములు, (అదయవార్థము లేకుండ ప్రసిద్ధమైన అర్థమును చ 

బోధించునవి. కుళలః, మొదల గునవి), సోగ రూథ ములు (అవయవార్థమును కలిగ ఏదోయొక 
Ww 

ఆరమున |పసిద్దములు = పంకజమ్, యొనంగునవి) అను విభాగము కూడ శాస్త్ర మూందలో 
థి అ 

ల 

ఫు 

పె రితులన్నియును అసత్మములైన ఉపాయములు మూత మే. అన్ని శబ్రములును 

అఖండములుగనే తమతమ యర్థములను బోతించును. సాధుత్వమును చెప్పు ఓకు కంకణము 

కట్టుకొన్న వ్యాకరణశాస్త్రము వ మాతము ఏలున్నచోట వ్యుత్పత్తిని చూపును. లేనిచోట సము 

దాయమే సాధువనును. పట్టుదల చూపినచో అన్నిచోట్టము వ్యుత్పత్తసి చూపనగును. లేనిచో 

లేదు 

ల 

'పకృతమున డిత్ధ, అనునది (ఒక వ్య కికి కల్పితమైన పేరు) అవుత న్ఫ చును 

Pa 
అ) 

ఒకటే అని చెప్పుట "గంధక రపు అభిమతము. ॥77॥ 

అవతారిక __ మంద బుద్ధుల కుప యోగించుట కై. వివిధములగు భేదములు శిష్టులు 

కలించిరని చెప్పుచున్నాడు. 

ళో (పకృతి(పత్యయా వూహ్యౌ పదాతా తాభ్యాం పదం తథా । 

ఆనుబంధస్వరాది భ్యః శిషైః శాస్త్రం న తాన్ప్రతి ॥ 78 

a ము “రాడ్ = మణ యుడు గా టా వః = శిష్టులచే, పదాతి = పదమువలన, [పక్కతి [ప్రత్యయౌ = [పకృతి [పత్యయములు, 

శల ల ఇ జాను mas ల శ జీ ఊహోౌొక్ట = ఊహింపదగినవి, తథా = అట్టు, తాభ్యామ్ = ఆ (పకృతి పత్యయములచేతను, 
~ జ మి న! మే న ను ధి గో లో అనుబంధ స్వరాదిభ్యః = అనుబంధములు, స్వరములు మొదలగువానిచేతను, పదమ్ =పవదము, 

(ఊహ్వమ్ = ఊహింపదగినది), తాన్ + (పతి = ఆశిష్టులను గురించి, శాస్త్రమ = వాంక రణ | 
& 

శాస్త్రము, గ వా అదు, 

తాత్స్ఫర్మ్భ్రంము --- శబ్ద [పపంచమంతను కరతలామలకముగ చూచువారు శిష్టులు. 
ణిని, వరరుచి, పతంజలి మొదలగు మునులును వారివంటి శకి సంపన్నులునుు. "వారు 

సేద శబ్దములనే శిష్యుల కుపదేశింతురు. అఖండమగు వాక గ్రమునుండి పదమును వేరుచేసి, 
దానియందు (పకృతి, (పత్యయము మొదలగు భాగముల నూహించి వివరింతురు. అర్రే 
పక్ళ తులందును, పత్ణయములందును ఇత్సంజ్ఞక వర్గములు మొదలగు వానిని కూడ ణు 

ఊహించి చూపుమరు. ఈ [ప్మకియ అంతయు శిష్యుల ఉపయోగించును. శిష్టులకు వ్యాకర 
ణము వలన [పయోజనము లేదు 

వివరణము సాధు శబ్దములను పయోగించుటవలన ధర్మము లభించునసియు 
అసాధువుల నుచ్చరించినచో అధర్మము కలుగుననియును వై యాకరణుల సిదాంతము. కావున ధ 

జ్ 

నా చేయము 659 పదకాంచదు 
] 

చౌ కాపుకుణు సాధు శ చ రాయ డును hn A అత్ర వం కక్ కసం అ HC యు బ్రములనె యముని దలు. బౌ రాయ స రాతల నం శ సః బై 

శ్తముల. సూజిగను. ఉన్నమన్నట్టుగను చూపుట ఒక పద్దమి. దినిని వివాతనమంమరు. 
గ. తో 

యదా పృషోదరః, వారస్కరః, మొదలగునవి. (ప్రకృతులు పత్ణయములను విడిగా చూపి 

కాన్ని కార్యములను కూడ (పవర్తింపజేసి, శ బ్రములను సిద్ధముచేయుట రెండవ పద్ధతి. 

హియా : హాచకః, భవతి, మొదలగునవి. ఇట్టి తీరుల యును మందబుడుల కొరకే బయలు 

టేరినబి. శబ త తంవే తలకు వీనివలన ఉపయోగము లెదు. వారు ఎలపుడుకు ఆఖండములగు ట్ల 

ఆ 

హ్హ నానా 
(ae) 

శ క్యాన ములనే అనుసంధానము చేయుచుందురు 

విశేష విషయములు. ఆయా (పకృతులకును (భత, డీజ్, మొదలగు ధాతు 

వులు) _పత్యయములకుగు (తృచ్, తృన్, మొదలగునవి) చివరనుండు జ్, జ్, చొ, మొద 
చుగ్ప వరములను ఆనుబ౩ధములు కక ఇత్సంజ్ఞక వరములని యందురు. ఇవి సిద్ధ 

గయ! 

తయూవపమనులలో వినబడవు. కాని వెసివలన ఉదాతాది స్వరములును వరికొని- వివేష కార్యము 

లును కృతిమముగ లభించును. కచ్చి నన్నింటిని కూడ శిష్ణులూహింతురు. THEY! 

అవతారిక కేవలము శాస్త్రమునుబట్టి పహాకులాడుట కూడ గదనుచున్నా డు. 

అ మ అల ఠి దణ జే 
శో శాస్ర్రదృషిస్తు శాస్త్రస్య (పా ప్రిమా(శత్రే౬ప్యనిశ్చిశే | 

యుజ్యతే (పత్యవాయేన శాస్త్రం చకురప శ్యతామ్ Y 79 

లో వె లు శో Ye అ శాస్ర్త్రసన్య = ళాస్త్ర్రముయొక్క, వా పిీమా తె + ఆపి = పవర్తించుట అయినను, ఆనిక్చితెకా 

నుశ్యూయింపబడనపుడు,  శాస్ర్రద్యషిః + తు = కేవలము శాస్త్రమే ఆధారముగా గలవాడు; 

పతవాయెన పాపముత్ , యుజ్రతే = కూడును, ఆపళ్ళతామ్ = శిష! పయోగమున 

తాత్మ్రర్యి ము వ్యాక కరణ శా స్రముయొక్క ౬ విధులను నియమములను ముకి గ 

ఇఆదియుకుడ శబ్రములను స్వేచ్చగ 1 'పయోగించినచో పాపము సంభవించును. శిష్టుల పయో 

గయము అను శాస్త్రమును కూడ సవ మన్వయించికొని శబ్దములను వాడవలెను. శి 

చవఎశదుగని వారికి శబ్ద శాస్త్రము నేతము వంటేది. 

CEN ‘ts 
fm శ ర్ట 

వివరణము... “బహుళము” *, ““వికల 

మొదలగు తీరులెన్నియో వ్యాకరణ కార్యములు వవ ర్రంచటలో పౌ 

వానిని బాగుగా పరిశీలింపక తొందరపడి ఒక నిర్ణయము చేసికొని, కిష్టుల _పయోగమునై నను 

ఆనసమునగుదింపక స్వెచ్చగ శబ్దములను వాడరాదు. అట్లని కేవలము శిష్ట్రపయోగమున ఆశ 

యించుకొని శాస్త్రమును ను వదలుటయు మంచిది కాదు. శాస్త్రమును పయాగమును కూడ సము 

చాత యుగ సమన్యయించుకొ నవలెనని యిచట [గం థకర్త హచ్చరించినాడు. 

న ల క్త శ 

విశేష విషయములు__-- అందువలననే “లక్ష లక్షణ వ్యాకరణమ్' అని వర 

భుచియు పతంజలియును సిద్ధాంతము చేసిరి. “శిష్ట [ప్రయోగము వ్యాకరణళాస్త్రవ ర్త ఖో 
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రెండిటి కిలయికయే వ్యాకరణమగును '* అని దీని భావము. కాగా “శిష్టుల పయోగమును, 

వారు రచించిన శాస్త్రమును శిష్యులకు స్వికార్యమ లు అని ఇచటి సారమ 1.91 

అవతారిరో మంద బుద్ధులకు వ్యాకరణము న్నేతమువంటిదై నను, కొన్ని సంద 
రృ ములలో అది 'నిష్బలమని'' తోసి వేయబడు చుండునని చెప్పుచున్నాడు. 

లో ఆర్థాంత రాభిధానాచ్చ పౌర్యాపర్యం న భిద్యతే | 

రాజదంతాహితాగ్నా్య దిరాజాశ్వాదిషు సర్వథా ॥ 80 

రాజదంతా ,.. =. శ్వాదిషు = రాజదంతః, ఆహితాగ్ని ః, రాజాశ్వః, మొదలగుచోట్ల, అర్భాంత 

రాభిధానాత్ + చ= వేరొక యర్థమును చెప్పుటవలన, _పౌర్వాపర్యమ్ = ముందు. వెనుక 
లగుట, సర్వథా జ అన్ని విధముల, న + భిద్యతే = మారదు. 

తాత్బృర్యం యు. ''రాజదంతః” మొదలగు సమాసములలో శబ్బములను తారు 
మారు చేసినచో అభిమతమగు అర్థము రాదు. అందుచే వ్యవహారమున అవి ఒక నియతమెన 
వరుసలోనే పలుకబడుచుండును. కావున అట్టి వరుసను చెప్పుటకై శాస్త్ర మావశ్యకము కాదని 
చెప్పుదురు. 

బివోరణము.... (1) ““దంతానామ్ - రాజా = రాజదంతఃి” ఇది షషీ తత్పురు 
ఇల క్క ఇ 1) త ఠి షము. (శేష్టమెనదంత య ఆని యర్థము. ఇచట “ోదంతరాజఃి' అని పయోగించుట 

లోక సిద్ధము కాదు, అట్టుచ్చరించినచో ““వంతముల రాజు" అను వేరొక యర్థము స్ఫురించెడిని. 

(2) “ఆహితః - అగ్నిః - యేన - సః = ఆహితాగ్నిః. ఇది బహు[వీహి”' ఆగ్నిని 
సంపాదించినవాడు = దీక్షితుడు” అని భావము. ఇచట రెండు పదములను తారుమారుగ 
(అగ్న్యాహితణ) పలికినను ఆర్థమున మార్చురాదు. అట్టి పయోగము కూడ లోక (పసిద్ధము 

(8) “రాజాశ్ళః'' = “రాజ్ఞః - అశ్యఃి'' = రాజుగారి గుురము. ఈ షషీ తతు 
ఇట ఈక ఖే 4 93 ఠి రుషములో శబ్దముల [కమ మిస్తే యుండును. ““ఆశ్యరాజఃి' ఇదియు షష్ట తత్పురుషమే 

ఆయినను ఇపుడు శేస్థమైన అశ్వము” అను నర్థము వచ్చును. (శోభ [క్రమము మారినది) 
కొగా ఆయా సమాసములలోని పదముల వరున లోకమువలననే (శిష్టవ్యవహారము) నిశ్చితమై 

పోవును. అందుకొర ౩ (పదముల [క్రమమును చెప్పుటకై ) సూ[తములను రచింప నక్క్టార 

లేదు. రచించినను అవి నిష్ఫలములు. 

విశేష విషయములు “ఉపసర్ణనం పూర్వమ్”! (2-2-80) అను సూతము, 
“సమాసమున ఉపసర్జనమైన వలయును ముందుగ పలుకవలెను'' అను నర్భమును చెప్పును. 
సమాసమును విధించు సూ తములలో (షష్టీ _ 2-2-6, స ప్రమీ కౌండైః-2-1-40, 
మొదలగునవి) పథ మాంతముగ ఉన్న పదమువలన [గహింపబడు శబ్దములకు (షష్ట్యంతము 
సప్రమంత్యము, మొదలగునవి) ఉపసర్జనమని కృ[తిమమైన పేరు. అట్టి ఉపసర్థ నమునకు 
పూర్వ నిపాతమును (ముందు వాడుట) టె సూత్రము చెప్పినది. 

సముద్రేశము 661 పదకొండము 

“నవా ౬ అనిషాఒవర్శనాత్ (2-2-80 - సూూతమున వా ర్తికము) అను వచన 
లట 

ముచే “ఉపనరనం పూర్వమ్” అను సూత్రము భాష్యమున | పత్యాఖ్యాత మైనది (|త్రోసివేయ 
రీ ఖు 

బడినది). సమాసములందలి శబ్దముల పౌర్యాపర్యము లోకమువలననే సిద్ధించును కావునను, 

సూతము లేకున్నను దోషములు సంభవింపవు కావునను ఈ సూత మక్కారలేదని ఈ 

వచనము యొక్క భావము. ఇట్టి సందర్భమంత యు ఈ కారికయం దిమిడియున్నది. 180! 
om 

అవతారిక శిషుల వ్యవహారము వలననే అన్నియు సిద్ధించినను, శబ్దముల 

సాధుత్వమును విశదపరచుటకై కొన్ని కార్యములను శాస్త్రము విధింపక తప్పదని చూపు 
చా 

టి 

చున్నాడు. 

శో వినై వ (పత్యయైర్వ తౌ యే భివ్నార్దాఒభిధాయినః | 

నర్గాదయో లుకా తేషాం సాధుత్వమనుగమ్యతే il $1 

పత్యయైః = |పత్యయములు, వినా + ఏవ = లేకుండగనే, వృతొ = వృ త్రియందు (తద్ధి 

తము, మొదలగునది), భిన్నార్థాభిధాయినః కా = వేరొక యర్థమును చెప్పు, యే = ఏ, గర్గా 

దయః = (“గర్గాః ' మొదలగు పదములు గలవో, తేషామ్ = వానికి, లుకొ = (ప్రత్యయము 

యొక్క లొ పముచే, సాధుత్వమ్ = సాధు శబ్రమగుట, అనుగమ్యతే = = సంపాదింపబడును. 

తాత్సర ము — తద్ధిత వృత్తి తిలో కొన్నిచోట్ల [ప్రత్యయము లేకున్నను అభీష్టమైన 

యర్థము అభించును. ఉదా: నరాల (గిర్గస్య - గో|తాపత్యాని ల పుమాంసః) “నరుని 

సంతతియెన పురుషులు” అని యర్థము. ఇచట అపత్యమును (సంతతి) చెప్పు పత్యయము 

నకు లోపమును శాస్త్రము విధించినది. ఆది కేవలము శబ్వముయొక్క_ సాధుత్వను కొరకే. 

ఎవరో ణము. ““గర్లుని గో|తమైన సంతతి'' అను నర్భమున గర్గ శబ్దమునకు, 

“గర్గాదిభోకోయజ్ల'” (4-1-105) (గర్గాది గణమందలి శబ్బములకు = ' అతని గోత్ర 

పత్యము - అను | నర్థమున యల్ పత్యయమ గును) అను సూ|తముదే యజ |పత్యయ 

మగును. “గార్ల అను రూపము సిద్ధించును. ఈ పత్యయమునకు బహువచనమున లోపము 

విధింపబడినది. అందుచే ఏకవచనమందును ద్యివచనమందును గార్గ్థః, గార్డ్, అను రూపము 

లున్ఫను, బహువచనమందు మాతము “గర్గాః ' అను రూపమే యగును. అర్థ మందు 

మార్పు ఉండదు. (కెవలము గర్గ శబ్దమునకు [ప్రథమా బహువచనము కూడ “గర్లాక' ఆనియే 

యుండును. కాని దాని యర్థము వేరు. “పెక్కు గర్గులు' అస్ యర్థము.) 

“న కేవలా (పకృతిః (పయో క్తవ్యానాఒపి (కేవలః) పత్యయః'' అను ఒక 

నియమమున్న ది. ““(పత్యయము లేని పకృతినిగాని పకృతి లెని పత్యయమునుగాని [పయో 

గింపరాదు”' అని దీని భావము. ఈ నియమము ననుసరించి, “గర్తాః అనుచోట అపత్య 

రూపమైన తద్ధిత ప్రత్యయము యొక్క యర్థము తెలియుచున్నను, పత్యయము చేరినట్లును 

అది లోపించినట్టును శాస్త్రము చెప్పును. అనగా సంస్కరించి “ఈ శబ్ద మిట్టు సాధువు” అని 

పకటించును. 



వాక్యపదీయము 662 
2 వృ కి సముదేశసు 663 పదకొండము 

[82 83] పమా-సః=బ। భవః” అని యగును. (బభుని విశేష విషయములు (1) గర్గాః, మొదలగుచోట్ల ప్రత్యయము ఇకున్నను దాని (8) “బ| (భోః - గో తాపత్యాని - పుమాంసః జబ్బ భవః” అని యగును. (బి 
లం ట్ + ల యర్థము తెలియుట ఏకార్థిభావము వలన సిద్ధించును. గో తమైన మగ సంతానము). బా భవ్య, బా,భవ్యౌ, ఆనునవి వీనియొక్క ఏకవచన ద్వివచ 

(2) తండ్రియు తాతయు మరణించిన పిదప - తాతకు మనుమని నుండి 
మగు సంతానము “గో తము! '" అగును. అయితే ఆ సంతతిని “అవ ” అని ( ఆఅరుత మ్ హు యే వంవక rn 93 ‘oy ) 7) గన రము రించి |పత్యయముల 1. పవ రింపచెయుదురు. . చ అవతారిక గర్గాః మొదలగు తద్ధితవ్య త్ అపత్యము అం 

య 
పమును చెపువలయునని మీది 

ఏ 33 యతముగ తెలియుటకు పత యమును విధించి దాసికి ల సు చెప్ప 

పత్యయమునకు లోపమును కారిక వివరించినడి. అదే తీరులో “పష్షీ” (పష్టస్య - శ్రీ = పష్టుని భార్య) మొదలగుచోట్ల 
యక్, ఆజ్, అను [పత్య లీ 

నములు మిగిలిన విషయము సమానమే. (గర్గ శబమునకు బదులు బృభుళ బ్బమున్నది).!182॥ 
టి 

విధించు సూ తము. “A గోతాపత్యము"” & "”" అను నర్థమున వచ్చిన 
యములకు బహుత్యమున లోపమగును అని దీని పరము. కూడ “పష్థస్య - ఇయమ్”' ((ప్రష్టునికి సంబంధించిన త్రీ) అను సామాన్యార్థ మున కద్దత 3 (పత్యయమును చేసి, దానివలన నియతముగ “భారా” అను నర్భమును రాబట్టి, ఆ ప్రత్య 

అవతారెత-- “ గర్గాఃే మొదలగుచోట్ల కూటస్థుడెన గర్గునికిని అతని గోత్ర యమునకు లోపమును చెప్పవలసి యుండును. లేకున్న “భార్య” అను నర్థము తప్పక 
సంతతికిని ఆభేదమును అంగీకరించి అభీష్టారమును "పొంద వవచ్చును గదా: వేరుగ అపత్యార్థ వచ్చుట ఎట్లు కుదురును ?- అను శంకకు బదులు చెప్పుచున్నాడు దల మ మో దానికి లోపమనటయును ఎందుకు ?-- అను శంకకు ల్లో; సోఒయమిత్యభిసం బంఛే లింగోపవ్యంజనాదృుతే । 

ప్రష్టాదిషు న జాయైవ నియమేన (ప్రతీయతే ॥ లీ శో సో ౬యమిత్యభిసంబం ధాజ్ (పత్యయేన వినా యది | “స। + అయమ్ ౨ ఇతి” = “అతడే యితడు” అని - (లేక = “అతడే ఈమె = అని) అభి 
బభ్యాదయ;ః (పయుజ్యేరన్నపత్యే నియమో భవేత్ ॥ 82 టంటే సంబంధమును కల్పించినపుడు, లింగోపవ్యంజనాత్ + బుతే = లింగమును చెప్పు 

“సః చా ఆయమ్ + ఇతి” = “అతడే యితడు” అగ,  అవఫిసంబంధాక్ = సంబందమును [ప్రత్యయము లే లేకుండ, (పష్టాదిమ = = _పష్ట, మొదలగుచోట్ట, చాయా +- ఏవ ఇ భార్యయే, 

కల్పించుట వలన, (పత్యయేన = పత్యయము, వినా = లేకుండ, బభ్యాదయః = “బ| భవః” నియమేన = నియమముగ, నగా (పతీయతే = తెలియబడదు. 

దెంగ్ మ పయకెరన్ అం = 'ప్రయోగింపబడినవో, అపత్యే = అపత్యమను తాత్పర్వాము-- పష్టీ, మొదలగుచోట్ల “'జీష్'' (ఈ) అను న్రీలింగమును 
థి ) = అగును. బోధించు (పత్యయమున్నది. అదియే “భార్య” అను నర్ధమును నియతముగ తెలియజేయును. 

తాత్సర్యయు గర్గుని గో తాపత్యయమునకును గర్గునికిని అభేదమును కల్ళించి కావున అందుకొరకై వేరుగ తద్ధిత పత్యయమును చేసి దానికి లోపమును చేయనక్కర 
నచో గర్గాఃి, ఆను (పకృతి రూపమువలననే (తద్ధిత (ప్రత్యయము లేకుండ ) గర్లుని గో . లేదు. 
పత్యము”' అను విశేషార్థమును కూడ రాబట్ట వచ్చును. కాని అదే హేతువును పరస్మరించ బివరోణజ ---- |పష్టునికిని అతని భార్యకును అభేదమును కల్పించి త్రీ ప్రత్యయ 
కొని, ఆ శబ్దముచే “నరుని శిష్యులు” మొదలగు ఇతరులను గూడ బోధింప నవకాశము ను చేయుదుము. అట్లు “భార్య” జను అభిమత మైన యర్థము వేరొక విధమున తప్పక 
కలిగెడిని. అట్టి యవకాశ మేర్పడకుండ “గో తాపత్యము మా|తమే'” అను నియమమును లభింయనపుడు, అదే యర్థమునకై తద్ధితమును చేయుటయు దానికి లోపమనుటయును వ్యర్థము 
వ్ ధించుట కై. తద్ధిత [పత్యయమును (దాని లోపమును) విథధింపవలయును. బ(భుశబ్దము కూడ గదా: 
గర్గాది గణము లోనిదే. ఇది ఈ క్లోకమునం దుదాహరణముగ తీసికొనబడినది. (పకృతవైన విశేష విషయములు--- (పష్టః, అను శబ్దమునకు, ““సమర్థముగ (ప్రయాణము చర్చనంతను దీనికిని సమన్వయించుకొనదగును. 

ఇ చేయువాడు” -లేక- “ముందు వెళ్ళువాడు” ' (నాయకుడు) అని యర్థము. ఇచట 

శ పత 
కక అలు ఆట 19 worn wa లై “ప్ప 59 ర్త 1-48 a అ (1) ఎవనియొక గ్ తాపత్యమును చెప్పదలతుమో అతడు (పష్టన్య - స్రీ (పష్టుని భార్య) అను నర్థమున సంయోగారాల్యాయామ్ ( శ్) 

స్థుడగును అను సూ[తముచే |పష్ట శబ్దమునకు జీష్, (ఈ) అను శ్రీ (ప్రత్యయము చెరును. ''ఒకా క 
(2) ఏదియో ఒక సంబంధ మునుబట్టి ఆభేదమును కల్పింప నారంభించినచో, విశిష్టమైన ధర్మమును బట్టి ' పసిద్ధముగా పురుషుని బోదించు శబ్దమునకు, అతని భార్య 

సంతతినేగాకి బంధువులు, శిష్యులు, న్నగువారిని గూడ గర్గ కబ్దముతోనే తెలుపుట కవ అన, నర్గమున జీష్ పత్యయమగు' 'నని పెసూ తముయొక “భావము. ఈ [ప్రత్యయము 

కాశముండును గదా : అట్టు అవ్యవస్థ ఏర్పడును. దానిన తొలగించుటకు తద్దిత (ప్రత్యయ “భార్య” అను నర్థమును తప్పక బోధించును. (సూ|త్రమందలి “'పుంయోగ అను ళబ్దము 
మావశ్యకము. ఆది “గో తావత్యము' ఆ అ అను నర్భమునే నొక్కి చెప్పును, “భార్య” అను సంబంధమునే సూచించునని నిర్ణయము, కావున చెల్లలు, తల్లి, మొదలగు 



వాకకిప దీయము 664 పృ తి 

శ [ 54, 5 
నర్ధములను ఈ |పత్యయము బి “ధింపదు). అందుచే ఇదే [ప్రయోజనము సిద్ధించుటకై తనే 

33 
° 05 దమ్ (4-8-120) (“వానికి సంబంధించినది ఇది” అను సామాన మెన సంబంధమును 

తెలుపుచు, షష్ట్య ంత మైన శ బ్రమునకు అణ, మొదలగు తద్ధిత ములగునని భావము) ఆసు 

సూ[తము న్నాశయించి, తద్దితమును చేయుటయు అది “భార్య ” అను నర్థము ను నియమించి 

లోపించుననుటయును నిష్ఫృ లము. 

కాగా “గరా మొదలగుచోట్ట తద్ధిత (ప్రత్యయము అర్థమును నియమించుననియు 

“పష్ట” వె మొదలగుచోట్ట శ్రీ (ప్రత్యయము అర్థమును నియమించు నియను ఫలించినది.॥రిలి॥ 

అవతారిక ““పస్థః = ఏహిః'” (అడ్జెడు ధాన్యము) మొదలగు (పయోగము 
లున్నవి. ఇచట పరిమాణమును (కొలత - కొలత కుపయోగించు పాత) చెప్పు (పస్థ 
మొదలగు మూల భూతములై న శబ్లములే ఎట్టి పత్యయమును లేకుండ పరిమితమును కూడ 
(కొలవబడిన వస్తువును) చెప్పుట లోక సిద్దమై యున్నది. ఇట్టి స్థలములందు కూడ “ోకొలవ 
బడిన వస్తువు'' అను నర్థము నియతముగ వచ్చుట కుపాయములున్న వనియను వేరుగ తద్దిత 
పత్యయమును చేసి దానికి లోపమును చెప్పనక్క_రలేననియన ను, పాసంగిక ముగ రెండు 

కారికలతో విళదీకరించుచున్నాడు. 

ల్లో మానమేయాదిసంబంధ విశేషేఒజీకృతే తథా | 
ప్రస్థా దీనామసా ధుత్వం తద్దితేన వినాభవేత్ ॥ 84 

శో తద్దితోయోగ భేదేన వాక్యం వా స్యాద్విభాషితమ్ । 

సరిమాణాధిక తత్ర (ప్రథమా శిష్యతే పునః ॥ ర్ 

తథా = అట్లు, మానమేయాది సంబంధవిశేషే = “కొలుచునది _ కొలవబడునది'' మొదలగు 

విశేషస ంబంధము, అంగీకృతే = అంగీకరింపబడగా, తద్ధితేన = తద్ధిత (ప్రత్యయము, వినా: 

లేకుండ , (పస్థాదీనామ్ = (పస్థ, మొదలగు శబ్దములకు, 'అసాధుత్వమ్ = సాధుశబములు కాక 

పోవుట, భవేత్ జూ అయ్యెడిని. “ 

యోగభేదేన = సూ తముయొక్క-_ విభాగముచే, త్రద్ధితః = తద్దిత ప్రత్యయము, 
స్యాత్ = అగును, వా = లేక, విభాషితమ్ = వికల్పముగ, వాక్ = = వాక్యము, స్యాత్ = 

ఆగును, తత్ర = ఆచట, (స్థ, మొదలగు శబ్రముల విషయమున) పరిమాణాధికే = 

మాణమను అర్థ మధికమైనపుడు, [పథమా = (పథమ విభక్రి, పునః = మరల, శిష్యతే 
విధింపబడుచున్న ది. 

తాత్త్రర్భం ము... (పస్థ, అను శబ్ద మొక విధమైన కొలత పె పాతను (అడ్డ) చెపును. 

“పస్థము పరిమాణము గల ధాన్యము” అను నర్థము తప్పక రావలయునన్న చో, పరిమాణ 
మను నర్థమున తద్ధిత్ర (పక్యయమును చేసి (పాస్థిక'” ఆ ను శబ్దమును వాడవలెను. ఆ 

(ప్రత్యయము లేకున్న ఆ యర్థము లభింపదు. లేక _ తద్ధితము వికల్పముగా న అది రాని పక్ష 

నము ద్రేశము 665 పదకాండము 

86 | 
మున “పస్థః పరిమాణం అస్య ధాన్యన్య'' అని వాక్యమును [పయోగింపవచ్చును. లేదా _ 

ఇంకొక తీరున న్నది. పరిమాణమును (పత్యేకముగ తెలుపుట కై [ప్రథమా విభక్తి విధింపబడి 

యున్నది. ఆ విభ క్రి వలన ఇష్టమగు పరిమాణార్థమును బోధింపవచ్చును. ఉదా ; “పస్థమ్ 

ధాన్యమ్” . కాగా “పాస్థిక” అను తద్ధితాంతమునుగాసి, “పస్థం పరిమాణమస్య'' అను 

వాక్యమునుగాసి, ““పస్థమ్ '' అను [పథమాంతమునుగాని, (పయోగించి మానమేయ సంబంధ 

మును తెలియజేయ వలయును. ఈ మూడింటిలోను ఏదో యొక తీరు నవలంభింపని యెడల 

అభిమతము సిద్ధింపదు. 

వివరణము. కొలత పా్యతకును కొలువబడిన వస్తువునకును అభేదమును 

కల్పించినను, '““_ప్రస్థమ్”” అను శబ్దముచే “ప్రస్థ పరిమితం ధాన్యమ్'” (కొలవబడిన ధాన్యము) 

అను నర్థము నియతముగ వచ్చుట కష్టము. అభేదమును భావించినపుడు (పస్థమునకు దగ్గరగా 

ఉన్న వస్తువు కూడ సమే కావచ్చును గదా! అందుచే పరిమాణరూపమైన అర్థమును 

తప్పక సంపాదించుటకు పె మూడు మార్గములలోను ఏదో ఒక దానిని సీంకరింప వలెను. 

ఏదియు కాదన్నచో ఆ యర్థమున ఆ శబ్ధము ఆసాధువగును. 

విశేష విషయములు '““తదస్య పరిమాణమ్” (5-1-57) అను సూత మును 

దాని తరువాతి సూూతము నుండి (5-1-58) వేరుగ చేయుదురు. యోగభేదమనగా ఇదియే 

“అది దీనికి పరిమాణము” (దాని కొలతగల వస్తువు) అను నర్భవ మున | పథమాంతమగు పరి 

మాణమును చెప్పు శబ్దమునకు “అజ్ ** (పత్యయమగును అని యర్థము. |పస్థ శబ్దమునకు 

ఈ (ప్రత్యయము చేదినపుడు తద్ధిత పక్రియ జరుగగా “పాస్థిక'' అను రూప మేర్పడును. 

[పత్యయము రానపుడు '“పస్థం పరిమాణమస్య'' అని వాక్య ముండును. 

““పాతిపదికార్త లింగ పరిమాణ వచన మాతే (ప్రథమా (2-8-46) అను 

సూూతము “పరిమాణము” ఆను నర్ధమును (పత్యేకముగ బోధించుటకై _పథమను విధించి 

నది. అందుచే (పస్థ, మొదలగు పరిమాణ వాచక ములకు ఈ పథ మను ఉపయోగించి 

“'పస్థము పరిమాణము గలది” మొదలగు నర్ధ్భములను కూడ సంపాదింపవచ్చును. ఆఢక, 

(కుంచము) [దోణ, (కుంచము) మొద లగు - సరిమాణవాచక ముల విషయమునను ఈ తీరు 

నంతను ఊహిందునది. 1851 

అవోతౌరిక — పరిమాణమును చెప్పు శబ్దమే కొండొకచో పరిమేయము (కొలువ 

బడునది) ను కూడ బోధింపగలుగునని వివరించుచున్నాడు. 

శో॥ వ్యతిరి కన్య సాధుత్వే తదేవ చ నిదర్శనమ్ | 

గ తేఒణీక క 16 యుజ్య తే ఒబ్లీకృతాధిక్యం తత్సర్వాఖిర్విభ కృఖిః ॥ 

వ్యతిరిక్త స్య = వేరుగా అధిక మైన యర్థము, సాధుత్వే = సాధువగుటలో, తగ్ క వవ + 

చ=ఆ (పథమ విభ క్రిసి విధించుటయే, నిదర్శనమ్ = |పమాణము, ఆంగీకృతాధిక్యము = 



వాఠ్య్ణపదీయము. 666 వృత్తి 

అంగీకరింపబడిన ఆధిక మైన యర్థ ముగల, తత్ = ఆ పదము, సర్వాభిః = అన్నె, విభ కి 

భిః = విభక్తులతో, యుజ్యతే = 'కూడును (కూర్చుబడును). 

తాత్పర్యము--- సహజముగ పరిమాణమును బోధించు (పస్థ, మొదలగు శబ్దములు 

మేయమును కూడ టోధించుటలో - పరిమాణార్థ మున పత్యేక ముగ [పథమ విభక్తి. 

లే జ్ఞాపక మగును. అట్టి (పత్యేకమైన యర్థమును బోధించు పదములకీ కర్క, 

కరణము, మొదలగు సంబంధములను తెలియజేయు ద్వితీయ, తృతీయ, మొవలగు విభక్తు 

లన్ని యును చేరుచుండును. 

వివరణము. శబ్రమును పలుకగానే ఎల్లపుడును ఏ యర్థము తప్పక స్పురించునో 

ఆ యర్థమును పాతిపదికార్థమందురు. కాగా (స్థ, మొదలగు శబ్బములకు ఆయా పరిమాణ 

ములే సహజమైన యర్థ ములు. ఆట్లుండ ““పాతిపదికార్థ లింగపరిమాణ వచనమా తే (పథమా' 

(2-8-4) ఆను సూత్రము, పరిమాణమను నర్థమున మరల (పత్యేకముగ (పస్థాది శబ్దము 

లకు |పథమను విధించినది అందుచే ఈ విభక్తి వ్యర్థము కాకుండ, తద్ధిత పత్యయమువలెనే 

“అంత పరిమాణముగల ధాన్యము” మొదలగు అర్థమును బోధించుచుండును. పిదప ఆవశ్య 

కతను బటి అట్టి విశేషార్థము ను చెప్పు శబ్దములకు ద్వితీయ, తృతీయ, మొదలగు అన్ని 

స ఉదా: పసమ్ - (తండులమ్ ) పచతి'' = అడెడు (బియ్య 
థి GB ఓ 

మును) వండుచున్నాడు. “"పస్టేన - !క్రీణాతి” = అడ్జెడు - బియ్యముతో - కొనుచున్నాడు - 
థి G 

మొదలగునవి. 

ల వో ర్ల డ్ ల ల క య్శ 2% లో ల ర 
న 

ఇట్లు పరిమాణమును చెప్పు శబ్దములే పరిమేయమును కూడ చెప్పగలుగుట క కుపా 

యము లున్న వని తేలినది. 

విశేష విషయములు “కేవలము |పాతిపదికము యొక్క అర్థమును, ఆరక 

ముగ ఉన్న లింగమును, పరిమాణమును, వచనమును మాతము బోధించుటకు [పథమ 
యగును అని “పాతిపదికార్థ'' మొగలగు సూ|తమున కర్థము. ““దోణః = (వీహిః”' 

(కుంచెడు ధాన్యము) అనునది |ప్రకృతమున ఉదాహరణము. ఇచటి [పథమకు “కుంచెడు (| 

అని య్యరము. 

కాగా ఆయా |పయోగములలో ఏదో యొకి సంబంధమును బట్టి ఆయా అర్థము 

లకు ఆభేదమును కల్పించినను, నియతమైనట్టియు, ఇష్టమైనట్టియు అర్థమును సంపాదించు 

టకు - (పత్యయమును చూపుటయు - లేక. దానికి ల రోపవ మనుటయు లేక మరియుక తీరును 

చూపుటయును = మొదలగు పయత్నములను చేయవలసి యుండుననుట పకృత సందర్భము 

యొక్క. సారము. 11506॥ 

ఆవతారిక__._ శుక్ష, సీలు మొదలగు శబ్దము లాయా గుణములను (తెలుపు, 

నలుపు, మొదలగు రంగులు), ఆ గుణములు కల వసు వులను కూడ సహజముగనే బోధీం 

చును. అయినను “ఆ గుణము కొలది” అను నర్ధమున ఆ శబ్దముల ఎకు “మతుప్'” అను తదిత 
(ఢి 

సము దేశము 667 పదకొండము 

87] 
(పత్యయమును చేసి దానికి లోపష ను చెప్పుదురు. ఆ తీరు కేవలము సాధుత్యమును ఓ సంపా 

దించుటకే ఆని చెప్పుచున్నాడు. 

శో॥ కుక్షాదిమ మతుబ్లోపో వ్యతి రేకస్య దర్శనాత్ | 

అసాధుత్వనివృ 'త్వరం సాధవ సే బిదాదివత్ ॥ 87 

వ్యతిరేకస్య = భేదము (వేరొక తీరు), దర్శనాత్ = కనబడటవలన, అసాధుత్వ నివ త్త 

ర్భమ్ = సాధువులు కాక పోవుటను వారించుటకు, శుక్షాదిషు = ““శ్పక్ణ'' మొదంగు శబ్దములందు 

మతుబ్లోపః = మతుప్ 'పత్యయమునకు లోపము (విధీయతే = విధింపబడు ము), తేజ ఆ శబ్ద 

ఎలు, _ బిదాదివత్ = విదాః, గర్గాః, మొదంగు శబ్దములవలె, సాధవః = సాధువులు? 

వంతి = అగును). 
న Pf 

తాత్స్ళర్శ్భంము_ శుక్టః = తెలుపు. “శుక్రః పటః'” = తెలుపుగల బట్ట. ఇచట 

శుక్ట శబ్దమె “తెలుపు గలది” అను నర్థమును గూడ చెప్పును. అయినను "*' పటస్య శుక్త 

(బట్టయొక్క తెలుపు) మొదలగు ప్రయోగములు కూడ ఉన్నవి. ఇట్టిచోట్ట శుక్టాది గజములు 

“అది గలది'' అను నర్థమును బోధింపవు. కావున “శుక్టః పటః'’ మొదలగుచో ట్ల నిస్పంశయ 

ముగ “అది గలది అను నర్థము వచ్చుటకు “మతుప్”' (పత్యయమును చెప్పుటయు 

వెంటనే దానికి లోపమనుటయును సమంజసము. ఇట్లు ఈ శబ్రములకు “గర్గాః (గర్లుని 

గ్యోతమైన సంతతి), “బిదాఃి” (బిదుని గో|త్రమైన సంతతి) మొదలగు శబ్రములవలెనే 

సాధుత్యమును సంపాదించినట్టగును. (చూ. 81వ కారిక). 

వివర ణము (1) “అది గలది'' అను నర్థము రావలయునన్న చో, “మతుప్” 

అను తద్దిత ముండవలయును. వెంటనే అది పోయినను "అట్టి సంస్కారమును చెసినందు 

వలన క శబ్దము సాధువు'' అనుటకు వీలు కలుగును . లేకున్న “కేవలమైన (పకృతిని 

వాడ క కూడదు?” ఆను నిషేధమున్న, ందున ఆ యర్థమున ఆ శబ్దము సాధువు కాకపోయడిని. 

(2) “నిదా”, మొదలగు శబ్దములు (తద్ధితము లోపించినన్సు తమ యర్థముతో 

కూడిన అపత్యార్థమును చెప్పున శ్ర, పక్రాది శబ్దము తమ యర్థముతో కూడిన “కల ది” అన 

వి శేషార్దమును గూడ (ప్రత్యయము యొక్క సాహాయ్యముచే బోధింపగలుగుననియు, ఇట్టచోట్ట 

““నృణమునకును గుణము దానికిని అభేదము నంగీకరించియే ఆభిమత మైన యర్థమును గల 

సంపాదింపవలెనన్న'' పట్టుదల ఈ ఆకు_రలేదనియును సారాంశము. 

(8 ) ““తదస్యా౬ స్తస్మిన్నితి మతుప్ "” (5- 2 94) అను సూతము మతుప్పును.. 

సామాన్యముగా విధించును. “అది దీనికి గలదు - అది దీనియందు గలదు - అను నర్భములలో 

పథమాంతమునకు మతుప్ (పత యమగును” అని దీగి భావము. ఉదా: ధనవాన్, గుణ 

వాన్, మొదలగునవి. 

G 

Cc 

(4) “గుజవచనేభ్యోమతుపోలుగిష్టః'' (5-2-9 సూ తమందలి వార్తికము) 



వాక్యపదీయము 668 వృత్తి 
కు 

ను వార్తికము గుణవాచకములకగు మతుప్పునకు లోపమును చెప్పును పుక్త, నల, మొదలగు a 

శబ్ద ములు గుణవాచకములు. HBT 

(5) వృత్తియందు విశేషణ విశేప్యభావము యొక్క ఉపపాదనము 

అవతార్ శ సమానాధిక రణమగు వృత్తిని పరిశీలించు సందర్భములో పాసం 

గికముగ మీది విషయములన్నియు వచ్చినవి. కాని వృత్తియందు అభేవము నంగీకరించి 

నపుడు, విశేషణ విశేష్యభావమెట్లు కుదురునన్నది మొదట |పకృత మైన విషయము. దానినే 

కొందరి మతము [పకారము చూపుచున్నాడు. 

శో విశేషణాద్వి శే ష్యేఒర్రి తద్భావాభ్యుచ్చయే సతి | 

పునశ్చ (ప్రతిసంహారే వృ త్తిమేకే (ప్రచక్షతే ॥ 88 

విశేష్యే = విశేష్య మైన, అర్థే = పదార్థమందు, విశేషణాత్ = విశేషణము వలన, తద్యావా 

భ్యుచ్చయె + సతీ = ఆ విశేషణము యొక్క స్వరూప మధికము కాగా, పునః + చ=ెమరల 

'పతిసంహారే = క డగట్టు ట జరుగగా, ప్యత్త్తి తిమ్ = వృ త్తి, ) -వీకే = కొందరు, పచక్ష తే= 

తాత్పర్యము. వృ త్తియందు జరుగు విశేషణ వి శష్యభావమును కొందరిట్లు 

వివరింతురు. విశేషణమైన వస్తువును విశేష మైన వస్తువున విడివిడిగానే బుద్ధియందు భాసిం 

చును. విశేషణము విశే శష్యమందలి ఆధిక్యమును (౬ కవి షము) మొదట చూపును. దివరకు 

అ యాధిక్యము గల విశష్యమను జ్ఞానము కలుగును 

ja 

ఎవర్ ణము__ ““సిలోత్పలమ్”' అనునది ఉదాహరణమసు ఇది సమాసవ్య త్తి, 

ఇచట సీలమను రంగును కలువయనెడి వస్తువును తొలుత క విడిగానే తెలియు నల అకు 

పదము *ీకలువకు గల ఆ రంగు - విశేష ము” అని బోధపరచును. (మామూలు కలువక న 

(ప్రక తమైన కలువయందలి వింత) చివరకు “నిలమురంగుతో కూడిన కిలువ”” అను ౦తిని 
ష్ 

విశేషణ విశేషభావము బుద్ధియందెర్పడును. 

రల 

ర 
in 

C 

“ఓ 

రా n 

విశెష విషయములు- ఈ మతముయొ యొక్క సారమిది : వృత్తి తియందు కేవలము 

అఖండార్థము (భేవము లేనిది) బోధపడుచున్నచో భేద _పధానమెన విశేషణ విశెవ్యభావ 

మును విశదికరించుట మిక్కి.లి కష్టమగును. మరియు శోబ్బము వినిపించు వరుసలోనే అర్థము 

కూడ తెలియుననుట సముచితము. కాగా విశేషణము ముందుగను విశేష్యము వెనుకగను 

వినిపించునుగాన, వాని యర్ధములను గూడ అట్రే చెప్పవలయును. అదియునుగాక ఇట్టిచో ట్ల 

“నాగృహీత విశషణా విశే ష్యెబుద్ధిః'' అను 'న్యాయమొకటి (పవర్తించును. “ముందుగ 

షణమును స్వీకరింపని బుద్ధి విశెష్యమును [గిహింపజాలదు ” అని దీని భావము. అందుచే 

విశేషణ విశే “ష్యముంను విడిగానే [గహింపక తప్పదు. అయితే వానిన ట్రై వదలివేయక ఒండొరు 

ఉపకారభావమును కల్పించి (ఒకటి వేరుచేయునది - వేరొకటి వేరుచేయ బడ సది) దకు 

ధర్మముగల వస్తువు” అని ఐక్యమును భావింతుము. 1884 

నముదేశము 669 పదకొండము 

89, 90 | 
అవనొతారిక _ మీది మతమును. రెండు కారికలతో దూషింపుచున్నాడు. 

శ్లో॥ నిమిత్తే ప్రత్యయః పూర్వో నాన్యుపాపో నిమి్తినా ! 

నిమి త్తవతి బుదేశ్చ న నిమి త్తసరూపతా ॥ 89 

శో సంస్కారసహితాక్టానాన్నోపస్తేషః స్మృతేరపి | 

వ్మాపారే తన్నిమిత్తానాం న (గ్రాహ్యం సా త్తథావిధమ్ i 90 

(భవత్ = ఉండదు 

సంస్కా_రసహితాత్ = సంస్కారముతో కూడిన, జ్ఞానాత్ = జ్ఞానమువలన, 

స్మృలతేః + అపి = స్మరణమునకును, ఉపశ్లేషః = పరస్పరము కలియుట, న == (భవతి) = 

కలుగదు, (సంభవెంపదు, తన్నిమితానామ్ = ఆ స్మృతికి కారణమైన వానియొక్క- 

వ్యాపారే = పనియందు, తథావిధమ్ = అటువంటిది, (గాహ్యమ్ = గ పంచుటకు వీలయిన 

దిగ, న స్వాత్ = కొక పోయెడిని. 

తాత్సర ము విశేషణమును విశేష ఏ 9మును విడిగా (గహించిన పక్షములో, దాని 

సంబంధమును దీనికిగాని దీని సంబంధమును దానికిగాని కూర్చుట కుదురకపోవును. సంస్కాా 

రము వలన కలుగు స్మరణము కూడ ఆనుభవము ననుసరించియే ఏర్పడునుగాన, ఆదియు 

are 

ఏశషణ విశేష్యముల సంబంధమును సంపాదింపజా లదు. తెరిసికొను వ్య క్రియొక భావనా 

ల FE ఖా తాల కా 

బఅమువలన అట్టి సంబంధము కుదురునన్న యెడ ల, తొలుత విఢెషణమును దిశఇవ్యమును 

గహించుట కూడ అనావశ్యక మయ్యెడి 

ఎవరణము. విశేషణమును ముందుగ తెలిసికొనుటయు పిదప విశేష్యమును 

తెలియుటయు అన్నది (పకృ తము. ఇచట తార్కి కముగా పరిశీలించినచో ఒకదానిని [గహిం 

చిన క్షణములో వేరొకటి బుద్దియందుండదు (ఒకే సమయమున రెండును బుద్ధియందు ఖాసిం 

పవ). అయినపుడు వానికి పరస్పరము విశేషణ విశేష్యభావమనెడి సంబంధము కుదురుట 

విడిగా (గహించినను విశేషణ విశేన్యములకు గల క్రమము (ముందు - వెనుక 

అను వరుస) ఒకటి సంస్కారరూపము మున బుద్ధియందుండును. ఆ సంస్కారమువలన అట్టిదే 

యగు స్మరణము కలుగును. దానివలన ఒండొరుల సంబంధము కుదురును గదా 1”. ఆని 

యనవచ్చును. కాని ఇదియు సరికాదు. తొలుతకలిగిన _పత్యక్షమైన అనుభవము ననుసరించియే 

స్మరణము కూడ ఏర్పడునుగాన పైనచూపిన ఆశేపణ మర్టే మిగిలిపోవును. (ఆనగా |పత్య 



వాక్యపదీయము 670 వృత్తి 
[91 

. ల్ లో డా ఎపి 

శ్షమునకు 'పతిస్ంఎమువంటిద స్మరణము. రాన. పిశషళలి వైవేష్యుములు విడిగానే ఉండి 

ఇక “గహీతయుక్క. (తెలిసికొను వ్య క్రి భావనకు విచితమైన శ కులుండును, 

వాని మహిమవలన అభిమతమైన సంబంధమును కుదుర్చుకొ నవచ్చును”' _ అసి వాదింప 

వచ్చును. కాని అదియు హాస్యాస్పదమేయగును. ఈ పక్షమున భావనాళ కి వలననే అ 

పనులను నెరవేరునుగాన, మొదట !పత్యక్షముగ ఏశేషణమును విశష్యమును విడిగా గహ 

చుట కూడ అనావశ్యక మగును. 1901 

అవతారిక. “విశేకణ విశేష్యభావము భావనవలన కలుగుననుట '* కుదురదస 

స్పష్టవ ము చేయుచునా న్నాడు. 

శ్లో ఆంతఃకరణవృతౌ చ వ్మర్లా బాహ్యారకల్పనా ! 
గా పార థి థు 

తస్మాదనుపకారో వా (గ్రాహ్మం వాన తథాస్టితమ్ || 91 

అంతకరణవృత్తౌ + చ = మనస్సుయొక్క- వ్యాపారమందు, బాహ్యార్ధకల్పనా = బయటి విష 

యములను ఆంగీకరించుట, వ్యర్థా = నిషృలము, తస్మాత్ = అందువలన అనుపకారః ₹ 

వౌ == [ప్రయోజన ముండదు, వాడా లెక, 'గాహ్యమ్ = గహింపచగిన వస్తువు, తథా 

అట్టు (అనుకొన్నట్టు) న -- స్థితమ్ = ఉండదు. 

తాత్సర కము మనోవ్యాపారము నంగీకరించిన పక్షమున బయటి వస్తువుల 

నంగీకరింప బనియే లదు. కావున విశేషణ విశే 'ష్యఖావము మన నస్సువల అన కుదురదు. కుదురు 

నన్నచో బాహ్యములై న విశేషణము, విశేషము అను పదార్థములనే తోసి వేయవచ్చును. 

ఎనరణము___ విశేషణము, విశేష్యము ఆనబడు పదార్థములు రెండును బాహ్యము 

అనియు (|పత్యక్షములు) వానికి గల నియత మైన సంబంధము మా|తము మానసిక మనియును 

5 చూపిన ఖేవవాదుల యొక తాత్పర్యము. అది సరికాదు. సంబంధముకొర క్రై బుద్ది 

వరకును వెళ్ళినపుడు దానివలననే సకలమును భావింపవచ్చును గాన, బయటి పదార్థములను 

వేరుగ అంగీ కరించుట వ్యర్గ మగును. కాగా భావనను స్వీకరించుటవలన (ప్రయోజనము లేదు. 

అందుచే “విశేషణము యొక్కయు విశేషము యొక్కయు జ్ఞానము వేర్వేరుగ 

కలుగనున్న పక్షమున వానికిగల నియతమైన సంటందమ సిద్ధింపదు అసి ఫలించును. 191 

అవతారిక ఇట్టు విశేషణ విశేష్యభావము విషయమున పరుల మతమును 

దూషించి, తన మతమును రెండు కారికలతో వివరింపుచున్నా డు. 

థో ఆనుస్యూతేవ సంసృషేరరే బుది; (పవ రతే। 
~~ ఉట GG ఢా అంతె 

వ్యాఖ్యాతారో విభజ్యా ౬.థ తాం ఖేదేన (పచక్షతే i 92 

93 | 

లో తదాత్మన్యవిభ_క్తే చ బుద్ద్యంత రముపా శ్రితాః । 

విభాగమివ మన్యంతే ఏ శేషణ విశేష్యయోః il 93 

సంసృ షే: = విడదీయు( కు వీలులేకుండ కలిసియున్నందువలన, అనుస్యూతా + ఇవ =కట్ట 
బడినదా అన్నట్టు, బుద్దిః = శానము, ఆరే = పదారమందు, (ప్రవ ర్తతే = = పసరించును, 

య (a ణః థి థి 

ఆధ = తరువాత, వ్యాఖ్యాతార ః = వివరించి చెప్తువారు, తామ్ = ఆ బుద్ధిని, విభజ్య = వేరు 

చేసి, భేదేన = భేదముతో, (ప్రచక్షతే = చెప్పుదురు. 

తదాత్యని = = ఆ బుద్ధియొక్క- స్వరూపము, అవిభ శ్ర + చ = వేరుచేయబడకుం 

డగా, బుద్ధ 9 తరమ్= వేరొకబుద్ధిని, ఉపా గ్రితాఃడా అవలంబించినవారై , విశేషణ విశష్యయోః 

షణ విశష్టములకు, విభాగమ్ = భేదమును, మన్యంతే + ఇవ = భావించునట్టు కన 

బడుదురు 

=ట a} 

తాత్పర్యము విశేషణ విశేష్యముల విషయమున ఎట్టి భేదమును లేని జ్ఞానమే 

సహజముగ వ, త్తియందు కలుగును. ఆయినను శిష్యులకు స్పష్టముగ తెలియుటకే పెద్దలు 

(గురువులు) భేదమును కల్పించి చూపుదురు. ఆ భేదము వా స్తవము కాక పోయినను ఉన్నట్టుగ 

బుద్ధియందు భాసించుచుండును. ఇట్లు భాసించుట కూడ తత్త్వము తెలియుట కుపాయము 

మాతమె. 

ణము. జాతి, గుణము, క్రియ, మొదలగు ధర్మములు సహజముగను 

విడదీయుఓకు వీలులేకుండగను (పతియొక పదార్థమందును ఉండును. వఏీనికిని ఆ యా వస్తువు 

నకును ఉన్న సంబంధమును “సమవాయ సంబంధమని కా స్రీయముగ ఆందుచు (వేరుచేయ 

శక్యముకాని సంబంధము). కావున పదార్థము విషయమున కలుగు జ్ఞాన మెల్టపుడును, అధి 

న్నముగను ఏకాకారముగనే కలుగును. ఆయితే ఆ తీరు తెలియనివారికి తెలిసినవారు విడ 

మరచి చెప్పుట ఆవశ్యకమగును. అట్లు చెప్పునపుడు బుద్ధియందు భేదము భాసించును. అది 

కెవలము క తిమము 

విశేష విషయములు (1) సజాతీయములగు సకల వస్తువులందును గోచరించు 

ఏకాకారమైన ధర్మము “జాతి” యగును. (ఉదా : గోత్వము, మానవత్వము, మొదలగునవి) 

తెలుపు, నలుపు మొదలగునవి గుణములు. నడక, వంట, మొదలగునవి [క్రియలు లెక 

వ్యాపారములు, ఈ ధర్మములే సామాన్యముగ విశేషణములగుచుండును. (వేరుచేయు ధర్మము 

“విశేషణము. వేరుచేయబడు వస్తువు విశేష్యము). 

(2) నీలోత్సలమును చూచునపుడు నలుపు వేరుగను కిలువ వేరుగను ఉండదు, 

కావున “నలుపురంగు కల కలువ (నల్లకలువ) ఆను ఆభేదజ్ఞానమె కలుగును. “ఇది విశేష 

ణము - ఇది విశేష్యము ఆని వ్యాఖ్యానించుట కేవలము బుద్ధికిచెందు ఒకానొక ఆవస్థ. 

(8) సమవాయమనునది నిత్యమైన సంబంధము. కావున అది ఉన్నచోట విశేషణ 

శష్యభావమనగా అదియే యని భావము. సమవాయము కాని సంబంధ ములన్ని యు (సంయో 
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గము, స్వస్వామిభావము, మొదలగు విడదీయుటకు వీలయిన సంబంధములు) అనిత రములు 

అచట కూడ తొలుత అభేడజ్ఞాన మే కలుగుననియు, పిదప భేదము క ల్పింపబడుననియును 

ఊహింపవలెను, 

తి 

(4) ““సీలమ్ - ఉఊత్పలమ్'. అను రీతిని వేరుచేసినచో అది వాక్య వళ యగును. 

దేనియందు భేదము స్పష్టముగ తెలియుచుండును  “సీలోత్పలమ్ '' అన్నది వృ త్రిదశ. ద్ర 

యందు భేదము వాస్తవము కాదు. ఇట్టు వాక్యమునకును వృత్తికిని ధర్మభేదమున్నది. 

(5) వాక్యమువలనగాని, వృ త్తివలనగాని కలుగు జ్ఞానమంతయు అఖండ మే 

నియు, వాక్యమునకును వృత్తికిని చూపు భేవములుకూడ ఉపాయములే అనియును పరమ 

సిద్ధాంతము. 

(6) కాగా - వృ త్తియందు భెదజ్ఞానము సరియైనది కాదనియును అభిదజ్ఞానమె 

సముచితమగియును పర్యవసించినది. 198 

అవతారిక. వృత్తినిగురించి మహాభావ్యమున చూపబడిన వేరొక మతమును 
ల 

వ్యాఖ్యానించుచు న్నాడు 

శో ఆబుధాన్ పతినృ తిం చ వర్భయంత ః (పకల్చితామ్ । 

ఆహుంః సరారవచనే త్యాగా భ్యుచ్చుయ ధర్మతామ్ ॥ 94 
నూ 

అబుధాన్ +- పతీ = పండితులు కానివాదిని గురించి, [పకల్పితామ్ = కల్పింపబడిన, వృత్తిమ్ 

= వృత్తిని, వర్తయంతః + చ = ఏర్పాటుచేయువారు, పరార్థవచనే = వేరొక శబ్దము మొక్క 

అర్థమును చెప్పుటలో, త్యాగాభ్యుచ్చయధర్మతామ్ = విడుచుట _లేక_. ఆధికమగుట - అను 

ధర్మములు కలిగియుండుటను, ఆహుః = చెప్పుదురు. 
ఖి 

తాత్పర్యము వాక్యమే వృత్తిగా మారునని కొందరందురు. వారి మతమున 

వాక్యమందలి పదముల యర్థము వృ త్తియంచలి పచములచే మార్చబడి వేరొక రూపమును 

ధరించి బజోధపడును. అట్లు వాక్యము వృత్తిగా మారునపుడు వాక్యమందలి యర్థమును 

పూర్తిగా విడిచిపెట్టి, వృత్తియందలి శబ్దములు స్యతంత్రముగనే విశేషార్థమును బోధించునన 

వచ్చును. ఈ తీరును “త్యాగము” ఆందురు (వాక్యమందలి యర్థ మును విడుచుట). లేదా- 

వాక్యమందలి శబ్దముల యర్థములను విడువకుండగనే ఉన్నదున్నట్లుగా స్వీకరించి, వృత్తి 

యందలి శబ్దములు ఒక విశేషార్థమును చెప్పునని వ్యాఖ్యానింపవచ్చును. ఈ తీరును “అభ్యు 

చృయము' అందురు (ఉన్న యరమునకే పెంపును సమకూర్చుట). 
య థి 

వివరణము... శబములకు వృ తి అన్నది (పత్వేకమైనట్లియు నిత్యమెనట్టి ఓక 
ద అజాత ల జా కు = టు 

అవస్థ కాడనీయు, వాకముగ (విడిగా) ఉన్నప్పటి శబ్దములనే కొంచెము మార్చుకొని ఆధి 

మతమైన విశేషార్థమును సంపాదింపవచ్చుననియును కొందరి మతము. ఈ. మతమున వాక్య 

మునకు బదులుగ ఉపయోగించునదియే వృత్తియగును. అయితే వాక్యస్థానమున వృత్తిని 

సము దేశము 613 పదకొండము 
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వాడుటలో రెండు పద్ధతులను అవలంబింపవచ్చును. వాక దశ యందలి పదముల యర్థ ములు 

వృ త్రిదశలో పూర్తిగా జారిపోవుననుట యొకటి. దినిని ““జహత్సా రము" (స్వార్థమును 

విడుచునడ ) అందురు. ఉన్న యర్థములు వృ క్రియందు యథాతథ ముగ (ఉన్నవి ఉన్నట్టుగ) 

అనువ ర్రించుననుట రెండవది. దీనిని “అజహత్సా్వార్థము”' (స్వార్థమును విడువనిది) అందురు. 

. “వా స్తవమున ఇదంతయు కల్పనమే. వాక్యమువేరు - వృ త్తివేరు. రెండిటికిని ఎట్టి 

సంబంధమును లేదు. దేనికది సర్వస్వతం తము”! అన్నది సిద్ధాంతము. 

యణ వృ విషయములు -- (1) ““పరార్థాభిధానం వృత్తిః అనునది వై మతమును 

(పతిపాదించు భాష్యవచనము “వేరొక శబ్దముయొక్క_ అర్థమును చెప్పుతీరు వృ త్రియగును” 

అని దీని భావము. అనగా వాక్యదశలో ఒక విధమైన యర్థమును చెప్పు పదము (ముఖ్యముగా 
6 

అ|పధానమైన పదము) వృ త్తిదశలో వేరొక విధమైన యర్థమును బోధించుననుట. (వాక 

దశలో విడివిడి యర్గములను తెలుపు పదములు వృ త్తదశలో ఒకదానితో వేరొకటి. కలిసి 

హోయి మొత్తముపై అఖండమైన _పత్యేకార్థమును తెలుపుట ): ఉటా ! “రాజ్ఞః పురుషః) 

ఇది వాక్యవశ . ఇచట రాజ శబ్దమునకు “రాజు” అర్థము. ““రాజపురుషః'”. ఇది వృత్తి. 

గ్గ 
ou 

ఇచట రాజ శబ్దమునకు ““పురుమడు'' (రాజ సంబంధము గలవాడు) ఆఅనియె యర్థము. పురుష 

శబ్బ్దమునకును అదియే యర్థము. 

ఈ మతమున వాక్యమాధారముగ వృత్త సిద్ధించునుగాన వాక్యము కారణమును 

వృత్త - కార్యమును అగును. కాగా కారణములై న దాఠములకన్న కార్యమైన బట్టయందు కొన్ని 

విశేషములున్న క్రై (పొడవు, వెడల్పు, ధరించుటకు వీలగుట మొదలగునవి) వాక్యముకన్న 

వృత్తియందు ఆవశ్యక మైన విశేషార్థములు లభించును. ఆట్టు లభించుట కార్యమునకుగ ల 

(ప్రత్యేకమైన శక్తి _లేక- ధర్మము ఆనుకొనవలయును. దానికే వృత్తియని సంకేతము. 

(2) జహత్సాార్థ--- '““జహతి _- పదాని - స్వార్థమ్ - యన్యామ్ సా = ఇచట 

పదములు తమ యర్హమును విడుచును = అని యర్థము. (వేరొక కొ త్రయర్థమునే స్వీకరిం 

చును), వాక కముయొక స్థానమున వృత్తి అన్నపుడు వాక్యము పూర్తిగా తొలగవలయును. 

ఒక దృష్టాంతమువలన ఈ యంశమును (గ్రహింపనగును. ఒక గిన్నెలో నిండుగ పాలున్నవి. 

ఆ గిన్నెలోనే పెరుగును పోయవలెనన్నచో పాలను తీసివేయవలెను. అర్రే వాక్యము తొలగి 

ననే కాని యచట వృ త్తియుండుట కుదురదు. అయితే ఇచట తొలగుట అనగా ఆ యవస్థ 

యందలి అర్థమును “తీసి కొనకుండుటి'' మాత మేయని గహింపవలెను. దీనికే “త్యాగము” 

అని పేరు, 

(8) అజహత్సా్యార్థ --- మీది తీరున కిది వ్యతిరిక్తము (భిన్నము). “న జహతి - 

పదాని - స్వార్థమ్ = యస్యామ్ - సా’ = ఇందు పదములు తమ ఆర్థములను విడువవు అని 

యర్థము. (ఉన్నవాని నుంచికొని ఆవశ్యక మైన (కొత్త బంధములను కూర్చుకొనుట). బీచ్చ 

గాడు అధికము లభించినను కూడబెట్టునేగాని, తొలి బిచ్చమును విడువడు. ఆప్టే వృత్తి వశ 

మున విశేషార్థములు వచ్చినను వాని నన్వయించుకొనుచు తొలి దశయందలి యర్గములే అనుస 

[43] 
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రించును. (ఒక విషము - ఆర్థమును విడుచుటయు విడువకుండుటయును అ పధానమైన 

(ఉపసర్జనము) పదము విషయముననే చక్కగ కుదురును.) దీనిని ''అభ్యుచ్చయము' 'అందురు.' 

(4) పై రెండు పద్ధతులలోను దేని నవలంబించినను ఫలిత మొక టే. విశేషణ 
విశేష్యభావము గల ఒకానొక పత్యేక మైన యర్థము వృత్తియందు లభించుటయే ఆ ఫలితము, 

గ 

మొదటి పద్ధతిలో (జహత్సాార్థ) అట్టి యర్థము వచ్చుటకై. వృ త్తకి పత్యేకవైన శ క్రిని 

ఆంగీక రింపవలసి యుండును. రెండవదానిలో (అజహత్సా కర్ణ) మొదటి దశయందు (వాక్యము) 

పడములకున్న శ క్రియు పనికివచ్చునని చెప్పవచ్చును. ఇదియే రెండిటికిని గల భేదము. 

(5) శబ్దము నిత్యమని వైయాకరణుల సిద్ధాంతము. అయినపుడు వాక్యమే 

వృత్తిగా మారుననుట పొసగదు. వాక్యమును వృ త్తియు దేనికది స్యతం|తములు. వాని 

ధర్మములును సామర్థ్యములును వెరే. ఈ యంశములన్నియు వెనుక చర్చింపబడినవి. కావుననే 

(పకృతమైన కారికయందును, “అబుధాన్ పతి ... ... ప్రకల్పితామ్'' అని [గంథకర్త 

వక్కా-ణించెను. 194i 

అభతొరిక వృత్తి జహత్స్వార్థమైనపుడును కానపుడును సంభవించు విశేషము 

లను విశదము చేయుచున్నాడు. 

శో అన్వయాద్గమ్యతే సోఒర్లః విరోదీ వా నిన రతే। 

ద్వ శ్రర్టమర్జాంత ర వాజఒపి త త్రాహురుపసర్ణనమ్ it 95 

సః = ఆ, అర్థః = అర్థము, అన్వయాత్ = అన్వయమువలన, గమ్యతే = తెలియబడును, 
వా = లేక, విరోధీ = విరోధముగలది, (అర్థము) నివర్తతే = పోవును, త|త = అచట, 

ఆర్థాంతరే + వా + అపి = వేరొక యర్థమందుకూడ, ఉపసర్జనమ్ = అ[పధానమైన పద 

మును, ద్య్యర్థమ్ z= రెండర్థములుగల దానినిగ, ఆహుః = చెప్పుదురు. 

తాత్స్ళర్యంము వృత్తి జహత్స్యార్థ మైనపుడు కూడ (పధానమైన పదముయొక ,. 

ఆర్థమునకు తన విశేషార్థమును అంటించి, ఉపసర్ణనమైన పదముయొక్క. యర్గము మరలి 
పోవును. అంతియేకాని పూర్తిగా పోదు. అట్టి సంబంధమువలన విశేషార్థముతో కలిసిన 
(పధానార్థమే తెలియబడును. లేక- (పకృతమునకు విరుద్దమైన తన |ప్రాధాన్యమును ఉప 
సర్జన పదముయొక్క ఆర్థము పోగొట్టుకొనుననియెనను చెప్పవచ్చును. వృత్తి అజహత్స్వార్థ 
మైనిపుడు ఉపసర్ణనము తన యర్థమును_ దానితోపాటు |పధానార్థమును కూడ బోధించు 
గాన అది '“ద్వ్యర్థము”' అని అందురు. 

వివరణము. (1) ““రాజపురుషః*'_. అనునది యుదాహరణము. ఇచట రాజ 

శబ్ద ముపసర్జనము. (అపధానము). పురుష శబ్దము పధానము. ఉపసర్జనమైనది తన యర్భ 

మును పూర్తిగా విడుచునన్నచో రాజ పదమును వాడుటయే అసంగతమగును. (ఎట్టి యుప 
వో నీ Cea Pa ల యోగమును లేనపు డా పదమును చేర్చు టెందులకు 2) లేక_ “పురుషుడు” అను ము ముఖ్యమైన 
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యర్థమునే రాజపదము కూడ బోధించునన్నయెడల- అపుడును అది వ్యర్థమేయగును. 

ముఖ్యార్థమును బోధించు పురుషపదము వేరుగనున్నది గదా ః ఆదియునుగాక ఎట్టి ఉపయోగ 

మును లేని రాజపదమును చేర్చినను సామర్థ్యము కుదురనందున సమాసమను. పేశే ఆచట 

సంభవింపక పోయెడిని. ఆందువలన ఇట్టిచోట్ల ఉపసర్ణనము (పధానమునకు కొంత ఉపకారము 

చేయక తప్పదనవలయును. కాగా తన యర్థమును విశేషణరూపమున (పధానమందు పులిమి, 

తన స్వరూపమును పోగొట్టుకొనుటయే ఉపకారమగును. అట్టు ఉపసర్జనము యొక్క. 

వాసనయే |పధానమందు మిగులునుగాని దాని స్వరూపముండ దు. జహత్స్వార్థత్వమనగా 

ఇదియే. ఇదొక పక్షము. 

(2) జహత్సా ్యర్థతయందును పకృత మునకు విరుద్ధమైన యంశమునే ఉపసర్ణన 

మైన పదము విడిచి ౩ పెట్టును. తన యర్థమునంతను ప పూ ర్రిగా విడువదు. ఇచట (పకృతమునకు 

విరుద్ధమైన యంశమనగా తన ఆర్థముయొక్క- (ప్రాధాన్యము. దానినే ఆది విడుచును. అనగా 

తాను పధానమునకు విశేషణమై అపధానమై హోవును, కావుననే అట్టి రాజపదమునకు 

“బుద్ధస్య'” మొదలగు వేరు విశేషణములతో సంబంధము కుదురదు. విశేషణముతో డి 

సంబంధము |పధానమునకే చెల్లునుగదా ! కావున ““అర్థమును విడుచుటి' అనగా (ప్రాధాన్య 

మును పోగొట్టుకొనుట మా[తమే. ఇది మరియొక పక్షము. 

(8) ఇక. ఆజహత్స్యార్థతయందు తన యర్థము నుంచుకొనుచు విశేషణరూప 

మైన వేరొక యర్థమును కూడ ఉపసర్జనము కూడగట్టుకొనునుగాన, ఆ విధముగా అది 

“రెండర్భములు గలది” అగునని కొందరు వ్యాథ్యానింతురు. ఆయినను దానికి [పాధాన్యము 

మాత ముండదనుటయే పర్యవసానము. 

విశేష విషయములు. (1) పెని చూపిన జహత్సా పర్థ త్వమందలి రెండు తీరుల 

విషయములోను లోక సిద్ధమైన రెండు దృష్టాంత ములను పతంజలి చూపెను. ఒకటి;-- మల్లీ 

పువ్వుల బుట్ట. బుట్టలో నుండి మల్లిపువ్వులను తీసివేసినను వాని వాసన మాత్రము బుట్టనంటి 

పెటుకొని ముండును. ఆర్పే వృ త్తియందలి ఉప పసర్జన పద ముయొక ,. యర్థము సంస్కార 

రూపమున ఉండును. ఇది మొదటి తీరు. రెండు: రాజుగారి సేవకు కుదిరిన _వడంగి. 

ఇచట వ|డంగి తన వృత్తియగు వడంగము గాక, వేరొక పనిలో చేరినవాడు. కావున ఉద్యో 

గములో అతని వృ త్తియొక్క- పాధాన్యము పోవును. అయినను అతనికి సహజమైన ధర్మము 

లన్నియు అతనిని విడువకయే ఉండును. ఇది రెండవ తీరు 

కాగా జహత్సా్యర్థత అనగా “పూర్తిగా తన యర్థమును విడుచుట కాదనియు, 

ఆవశ్యకము కాని యంశమును విడిచి ఆవశ్యక మైనదాని నుంచుకొనుట ఆగుననియు”” ఫలించును, 

(2) అజహత్సా్వార్థమున కూడ ఒక దృష్టాంతమున్నది. ఒక గిన్నెనిండ ఇసుక 

యున్నది. అందులో నీరు పోయుదుము. ఆది యిసుకలో ఇంకిపోయి కలిసి పోవును. అయినను 

రెండు పదార్థములును అచటి నున్నవి. ఆశే వృ త్తియందు పదార్థములు కలిసియుండును. 
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అయితే వానిలో ఒకటి ముఖ్యముగను వేరొకటి విశేవణముగను అనంయించుట వృ క్రియ వివరణము--- వాక్యమే వృత్తిగా మారుననువారు వాక్యముయొక్కు ధర్మములను 

శక్తి వైచిత్యమని భావింపవలయును. | క వృ త్తికిని అంటగట్టుదురు. వీరి మతమున విడివిడిగ పదములుండుట వృ త్తియందు కూడ 
అలాటి వి 

కుదురును. ఆయితే వాక్యమందుగల ఆయా పదముల అర్థ ములయొక్క- పాముఖ్యము 
(8) ఇట్టి చర్చకు మూలమెన ““పరారాభిధానం వ తికో అన నా 1 ట మో గు! _ఆ& అను భాష్యవచనముగు , 5 x 

ర ల మా|తము విడువబడును. అందుచే వృత్తి జహత్సా్యార్థమగును. అక్ష భేవముకాని సంబంధము 
ఇట్టు వ్యాఖ్యానింతురు. పరస్య 4 ఆర్థః = పరార్థః వేరొక శబ్దముయొక_ యర్థము. ల యో 

(' నమ్” కి గాంగి కాంరముగ ఫలించునను తీరు కూడ వృత్తియందు 
అభిధీయతే హా ఆ[త = అఖిథధాగ = దీనియందు చెపాబడును. “పరార్గస్య + అవిధానమ్ కాసి _లేదా-- రెండును కరి! గాగ లూం వ్ గి అ న ) pal బ్బ 

ప్ర నమ్'' క శబముయె క సదురుననియు వీరందురు. ఇదంతయు కల్పనమే. వృత్తిగాని అది సమర్పించు అర్బముగా పరార్థాభిధానమ్''. _ వేరొక శబ్బ్దముయొక్క_ అర్థమును. వేరొక శబముతో బోధించుట కుదురునని ందురు. ఎ త్తి 

దేనియందు కుదురునో అది వృత్తియగునని భావము. ఉదా : రాజపురుషః. ఇచట వారా? “అఖండమి'నుట పరమార్థము. 

థి య షః) ణి ద్ద [ఆ రాజనియు, పురుష శబ్దమునకు పురువడనియును విశేష విషయములు. రాజ్ఞః పు షః ఆ ద న్ త న 

అరు క. అల ఖో » అ అర ళా న 

విడిగానున్న యర్థములు.  సమాసమందలి రెండు శబ్బములకును “రాజ సేవకుడు”' అని పురుషుని వేరు చేయును. అనగా మామూలు పురుషుడు కాడనియు రాజుకు చెంది వా 
నో అసరు vw ఒం క సద్దు ళా వ నకు గల ఒకటిగా ఎర్పడినదియే యర్థమగును. ఇట్లు పురుష శ బ్రముయొక.. అర్థమును రాజ శభమును, యును సూచించును. ఇది భేదము. అట్టుగాక రాజ శబ్దము రాజునకును పురుషు Wn 7 

రాజ శబ్దముయొక్క. అర్థము పురుష శబ్దమును కలిసిమెలిసి బోధించు (ప్మకియయే వృత్తి సంబంధమును మా[తము తెలియజేయుననుట సంబంధమగును. (రాజు స్వామి. పు ఆడు 
రాతి we చ ౨ టో ఇ dy యనిపించుకొనును. వృత్తులన్నిటియందును ఇదియే తీరు నూహించు కొనవలెను. స్యమ్ము _లేక.. సేవకుడు. ఇరువురికిని గల సంబంధము సేవ్యగు వక భావము) ఇట్టి భే 

న ( 9 పక్షము. రెండును కలిసియే 
ఇచట వేరొక రీతిని కూడ అవలంబింపవచ్చును. “పరః = వేరె న కాని సంసర్గముకాని వాక్యార్థముగ పర్యవసించునని యొక పక్ష 

అర౭ = 
తో లన ఇ వి Yi ఉల్ జో —_ ణ్ థి ధా ఇ, f+] ఈ ము, 

అర్థము = పరార్డ;ః . ““అభిధీయతే _ అనేన = అభిధానమ్”” ౨2 చెప్పు సాధనము. “పరార్లస్య వాక్యార్థముగ భాసించుననుట రెండవ పక్ష 09 

అతల గ 19 sr థి వ క ననీ దు, tl -- అభిధానమ్ పరార్థాభిధానమ్ = వాక్యావస్థలో విడిగా ఉండ. పదముల అర్థము లను వృత్తిని కల్పించువారు పె రెండు తీరులను వృ త్రియందు కూడ చూపుదురు.॥ 

గాక, విశేషణ వి శేష్యభావముతో ఏకమైపోయిన వేరాక్ష గ యర్హమును బోధించుట కుపయోగించు 
సమాసము మొదలగు సాధనము వృ త్తియ*'ఏనని భా 

“ములను చూపుట ఉపాయము మా[తమే. 
వము, బటు చెప్పినను సారాంశము అవతారిర్ —— వృ త్తియందు విభాగ ముల 

సమానమె. అందుచేతనే ఎవరి యభిరుచిని బట్టి వారు ఉపాయములను కూడ వేర్వేరుగ చూపుచుందురను 

అవతారిక. మీద చూపినట్లు వు తియందు Max | చున్నాడు. ఇంతో ఉట. ఎ దూపి; ఫ్ర కయంచు కూడ పదములు తమ అర్థమును - క సతిప తయే | 
ఆం ౧ లబెట్టుకొన్న చి , జహత్రాా కర్ణత్వము”' (అర్హములను విడుచుట) ఎటు శ్గో॥ వృత్తిం వ రయతా వమబుధ \o బర 

( | జ w | లి UU థి ౧? జాన మి కుదురును ౪-. అను శంకకు బదులు చెప్పుచున్నాడు. న్ భిన్నాః సంబోధనోపాయాః పురుషేష్వనవస్థితాః [1 97 

గ్! ఉపాయమా(క్రం నానాత్వం సమూహ_న్వేక ఏవ సః | ఏవమ్ = ఇట్లు, వృత్తిమ్ = వృత్తిని, వర్రయతామ్ = ప్రతిపాదించువారికి, అబుధ ప్రతి 
విక ల్చాభ్యుచ్చయాభ్యాం వా భేదసంసర్లకల్పనా 1 96 ప శయే _ అజానులకు తెలియుటకె , పురుషేషడావ్యక్తుల విషయములో, సంబోధనోపాయాః 

గ జ్ఞ వా = వేరుగను నవసితాః = అనియతములుగను, 
నానాత్వమ్ = అనేకత్వము (భేదము), ఉపాయమా, తమ్ = కేవలము ఉపాయము. సః ఆ ఆ తెలియజేయు ఉపాయములు, లీన్నాః ౫ ల రి 
సమూప = యో ఖ్ టు ' న్ అలాని చు ౬ ౧౨ ప్రి i తు నముదాయమైతే, ఏకః ఆసా వవ వ ఒక్క చే, వా = లేక, విక ల్పాభు్యచ్చ (భవంతి = ఉందు ఘు) సతమ 

యాభ్యామ్ = వికల్పము, అభ్యుచ్చయము ఆను వానివలన, భేదసంసర్షకల్పనా = భేదము - తాత్పర్యము “వృ త్రియఖండమ''ను సత్యమును బోధించుటకై, అం 1 ల ) 
వ్ సంబంధము అను వాని కల్పనము (భవతి = అగును). లగు ఉపాయములను పెక్కింటిని ఆశయింపవచ్చును. అవన్నియు మందబుద్ధుల కుపయో 

లా ఆ స చ కు ము గ నుండును. వాసి 

తాత్పర్యము వాక్యమందువలె వృ త్రియందు పదముల విభాగమును చూపుట గించునవి. కావుననే |పతిపాదించు వారి యిష్టమునుబట్టి ఆవి వివిధములు 

కేవలము ఉపాయము. వాస్తవముగ వృత్తి యఖండము. సముదాయరూపము. అచట అవ కొక వ్యవస్థయు నుండదు. 

యవములు లేవు. అర్టే “పదార్థములకు చెందిన భేదము _లేక_ సంబంధముగాని, భేద వివరణము వాక్యము (ప్రకృతి, వృత్తి వికృతి (మూలము వాక్యము దాన్ 
సంబంధములు రెండును గాని వృ త్తియొక్క్ల ఆరమగునని *”” -_ థ్ చెప్పుటయు వాక్యము ననుస వికారము వృత్తి), అనుటయు, వృత్తి జహత్సా వర్ణము _లేక- ఆజహత్సా గత మనుటయును 

రించియే జరుగుచున్నది. వా స్తవమున వృ తి వలన లభించునది అఖండమైన యర్థమే. ఉపాయములే. వా స్రవముగ వాక్యమునకును వృ త్తికిని ఎట్టి సంబంధమును లేదు. 197i 



679 పదకిండ ము వాక్యపదియము 678 వృతి నముదేశము 
ల 100 ] క [98 Ko. wee wt 'టి ,పత౭యములకు లోపమును చెపుటయును శాస్త్రీయ అవతౌాదిర్__ ఇట్లు వృ త్తికిని వాక్యమునకును పూ రాగా భేదమును చూపి, వా విగహ వాక్యమును చూపుటయు, అచటి పతర న ల ఎ 90 కి మైన కార్యములు కొన్ని సిద్దించుటకు మాత్రమే అని [గహింపవలెను. 19081 యందున సంఖథ్యా విశేషము కూడ భాసింపదని [పకృతము విశదీకరించుచున్నాడు. బా థి 

శో వాచికా ద్యోతికా వొఒపి సంథ్యానాం యా విభ _క్రయః | అవతారిక పై విషయముననే వేరొక మతమును చూపుచున్నాడు 

త(దూపేఒవయవే వృత్త సంభ్యాభేదో నివ కే, ॥ 98 శో॥ అభేదై కత్వసంభ్యా వా తశ్రాన్యైవోపజాయతకే | 
a నా అర అత్య 1 99 

విభ క్రయః = విభక్తులు, యాః = ఏవి కలవో, (తాః — అవి), సంఖ్యానామ్ = = సంఖ్యలను, సంసర్లరూసం సంథ్యానామవిభ క్షం తదుచ్య తే i 

వాటికాః = చెప్పునవియ, వా కాలేక, ద్యోతికాః + అపి = స్పష్టము చేయనవియు కూడ తత్ర = అచట (వృత్తియందు), అన్యా = వేరొక, అభేదై కత్వసంఖ్యా + వా = “అభేదైక (భవంతి = అగును), వృత్తొ = వృ త్తియందు, త దూపే = వాక్యముయొక ,_ అవయవముతో త్వము” అను సంఖ్య అయినను, ఉపజాయలే = పుట్టును, తల్ = ఆది, సంభ్యానామ్ = సమానముగా కనబడు, అవయవే = అవయవమందు, సంఖ్యాభేదః =సంఖ్యయొక్క. భేదము సంఖ్యలయొక్క-, ఆవిభ క్తమ్ = విభాగములు లేనిదిగను, సంసర్గరూపమ్ = సంబంధము నివ ర్లతే = పోవును, 
స్యరూపముగా గలదిగను, ఉచ్యతే = చెప్పబడును. 

కాత్పర్యము శబ్దములకు చేరు విభ క్తి ప్రత్యయములు ఒకటి, రెండు మొదలగు 
సంఖ్యా విశేషమును తెలియజేయును. వాక మందలి పదముల యర్థ ములు నేనిక వి (ప్రధాన 
ముగ నుండును కావున అచిట విభక్తులు తప్పక ఉండును. కాని వృత్తి తియందలి పూర్యపదము 
వాక్యమందలి పదముతో సమానముగ కనిపించినను, ఉపసర్థనమై తన యర్థమును (ప్రధాన 

తాత్పర్యము. వృత్తియందు ఉపసర్ణనమైన అర్థము విషయమున “అభేదై క 
త్యము'' అను ఒక విచ్శితమైన సంఖ్య ఉండునని చెప్పవచ్చును. అది కావలసిన ఆన్ని 

సంఖ్యలను తనలో ఇమిడ్చికొనును. తాను మాత మెల్పపుడును ఒకటిగ నే భాసించును. 

ఎివరోజిము.- ఉపసర్లనమైనది కూడ ఏదో యొక వస్తువు కాక తప్పదు. అయి మెన యరముతో కలిపివేసి కొనును అందుచె తన యర్థము వరుగ లేనందున దానికి సంబం జి గా ం ల 10 8 
స స లేదనుట సముచితము కాదు. అందువలన ““అభేదై కత్య సంఖ ధించు' సంఖ్య కూడ అచట నిలువదు. నపుడు అచట సంఖ్యయే న ఏ ఫీ 

నంగీక రింపవలయును. భేదములున్నను అవన్నియు సమసిపోయి ఒకటిగా అనుభవమునకు 

వచ్చు సంఖ్యయే అభేదై కత్యమగును, అది పెకి ఒకటిగా కనిపించినను ఆవశ్యక మైన సంఖ్య 

(ఏదియైనను) స్పురించుచునే యుండును. ఈ తీరు కూడ వృ త్తికిగల వై చిత్యములలో ఒకటి 

యనవచ్చును. ఉదా : “రాజపురుషః". ఇచట " ' రాజ్ఞః పురుషః” అని రాజ శ బ్రముయొక్క- 

అర మున ఏకత్వమునే చూపుదుము. అందులోనే వీకత్యము, బహుత్వము కూడ ఇమిడి 

యుండును. 

వివరణము... “రాజ్ఞః పురుషః” (ఏకవచనము = ఒక రాజుయొక్క. అని 
యర్థము), “రాజ్ఞః పురుషః” (ద్వివచన నము), ' “రాజ్ఞామ్ పురుషః” (బహువచనము) అ 
రీతిని వాక్యమందు సంఖ్యా విశేషమును నా ష్టముగ చెప్పవచ్చును. “రాజు” అను నర్థము 
వేరుగ నుండుటచే దానికి చెందు సంఖ్యను చెప్పుటకై ఆయా విభక్తులను వాడక తప్పదు, 
వృత్తి విషయమట్టు కాదు. “రాజపురుషః అనుచోట రాజ శబ్దమునకు స్వాతం[త్యము లేదు, 
దాని యర్థము పురుషుడను ముఖ్యమై ఎన యర్థముతో వేరుచే య వీలులేకుండ కలిసిపోయినది. విశేష విషయములు LM 2 దేదాః ల యస్మిన్ _ తల్ = అభేదమ్'' జా భేద అందుచే దానియొక్క న సంఖ్య వేరుగ లేదు కాన దానిని చెప్పు విభ క్తి ప్రత్యయము రానేరాదు* ములు లేనిది. “"అభేదమ్ + చ + తత్ + ఏకత్వమ్ + చీ అభేదై కత్యమ్ = భేదము 

విశేష విషయములు... (1 జాతి, వ్యక్తి, లింగము, సంఖ్య, కారకము, అను లుండియు కనబడకుండ ఒకటిగా మారిన స్థితి ఇందు సంఖ్యలన్నియును కూడి యుండును 
అయిదును [పాతిపదికము యొక. (శబ్దము) అర్థములేయని ఒక మతము. ఇందు సంఖ్య గాన ఇది '“సంసర్లరూపము' ' అగును. విభాగములు తెలియవుగాన “ఆవిభక్షమ' కూడ 

౧ కూడ శబ్బమువలననే తెలియునుగాన విభక్తులు కేవలము ద్యోతకములు (అనగా ఉన్నదానిని అగును. 1991 
ప్రకటించునవి) అనబడును. జాతి, వ్యక్తి, లింగము, అను మూడే _పాతిపదికార్థములని ల | 
వేరొక మతము. ఈ మతమున సంఖ్యను విభక్తు లే చెప్పును గాన అవి వాచకములగీను. అవతొ రేక అభేదై కత్వసంఖ్యను విశదీకరించుటకు ఒక దృష్టాంతమును చూపు 

- డు. (2 ) వృ త్తియందు ఉపసర్థనమైన యర్థము నకు కావలసిన సంఖ్యను భావించు చున్నా 
కొనుటయేగాని స్పష్టముగ ఎట్టి సంఖ్యయు నుండదు. కాగా '““రాజపురుష' మొదలగుచోట్ట శో॥ యథౌషధిరసాః సర్వే మధున్యాహిత శ క్రయః | సందర్భమునుబట్టియే * “ఒక రాజుయొక్క” ““ఇరువురు రాజులయొక్క” __వ్రేక్ర_ “పెక్కు. అవిభాగేన వర్తంతే తాం సంభఖ్యాం తాదృ్భశళీం విదుః ॥ 100 రాజులయొక్క.'” మొదలగు రీతిని సంఖ్యను భావించుకొనవలయును. ఆయితే వృత్తియందు ఓషధిరసాః = ఓషధులయొక్క- రసములు, సర్వే = అన్నియు, ఆహితశశ్రయః ఇ ఉంచ 



వాక్యపదీయము 680 వృత్తి 
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బడిన శక్తులు గలవై, అవిభాగేన = విభాగము లేకుండ, మధుని = తేనెయందు, యథా = 
ఎట్టు, వర్తంతే = ఉండునో, తాదృశీమ్ = ఆట్టిదానినిగ , తామవాఆ, సంఖ్యామ్ = సంఖ్యను, 
విదుః = తెలియుదులు. 

తౌల్ఫ్ర్భ్రంయు...._ తేనె ఉన్నది. అది ఎన్నో పుష్పముల మకరందములు కలిసి 
ఒకటిగా మారిన ద్రవము. అది ఒకటియే అయినను ఆయా మకరందములుగాని వాని రుచి 
గాని అచట బొత్తిగా లేదని చెప్పజాలము. అభేదై కత్యచును సంఖ్యయు ఇట్టిదే. ఇందు 
ఎకత్వమె పెకి అనుభూతమగును. కాని అన్ని సంఖ్యలును అవిభ క్రముగ ఇమిడియుండును. 

వివరణము... ఆభేదై కత్యమనునది వా స్తవముగ ప్రత్యేకమైన సంఖ్య కానేరదు. 
అయినను కావలసిన సంఖ్యను దీనినుండియే విడదీసి తీసికొందురుగాన దీనినిగూడ “సంఖ్య” 
అను పదముతో వాడుదురు. కాగా ఇది సంఖ్యా సామాన్యమును సంఖ్యా విశేషమును కూడ 
అగును. 
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అవతాొరితో పె విషయముననే వేరొక తీరును చెప్పుచున్నాడు. 

లో భేదానాం వా పరిత్యాగాత్ సంఖ్యాత్మా స తథావిధః । 

వ్యాపారాజ్ఞాతిభా గస్య భేదాపోహేన వర్తతే I 101 

వా = లేక, భేదానామ్ = భేదముల యొక్క, పరిత్యాగాత్ = విడుచుటవలన, సః=౪, 
సంవ్యా సామాన్యము, తథావిధః = అటువంటిది (అభేడై కత్వమని చెప్పదగినది), (భవతి = 
అగును), జాతి భాగస్య = శాతియను అంశ ముయొక, వ్యాపారాత్ = పనివలన, భేదా 
పోహేన = ఛేగములను పోగొట్టుచు, వర్తతే = ఉండును 

తాళ్ళర్యుయు.. సంఖ్యా విశేషములను విడిచిపెట్టిన జాతి రూపమైన సంఖ్యయే 
అబేదై కత్య సంఖ్య” అని యైనను చెప్పవచ్చును. కావుననే అది ఏకత్వము, ద్విత్వము 

మొదలగు అన్ని భేదములను అడ్జి వేయును. 

వివరణము.__ “ఒకటి అనునది మిగిలిన సంఖ్యల నన్నింటిని అడు పెట్టును. 
అదే ఏ సంఖ?ను తీసికొన ను స ఈ 1 
గ్ ఖ్యను తిసికొన్న అది మిగిలిన సంఖ్యల నన్నింటిని పోగొట్టును. ఈ తీరున 

విశేషములను అడ్డు పెట్టుటను “భేదాపోహి” మందురు. ఇట్టి భేదా పోవాముచే ఎల్ల సంఖ్యా 
విశేషములను పోగొట్టు సంఖ్యను '“అభేదైకత్వ సంఖ్య”) అనవచ్చును అనగా “గోత్యము' 
మొదలగు వాని వలెనే ఇదియు నొక సంఖ్యా జాతియని సారాంశము. 

విశేష విషయములు “అభేదై కత్వము” ఆను సంఖ్యయందు “సకల భేదము 
లును కలిసిపోయి ఉండుటయు, విభాగములు తెలియకుండుటయును” అను తీరును మీది 
కారిక చూపినది. “భేదాపోహము'” అను విధమున సకల భేదములకును వ రించు సామాన్య 
ధర్మమును ఈ కారిక వివరించినది. సకల వ్యక్తులందును ఒకే విధముగ కనబడు ధర్మమునే 

సముద్రేశము 681 పదకొండము 

102, 103] 
సామాన్యమనియు జాతియనియును అందరు. ఆవశ్యక మైన సంఖ్య స్పురించుట ఈ పక్ష 

మందు కూడ సమానమే. . 11011 

స్ఫురింపవు. అర్హ అభేదై కత్వము కూడ జాతి యన్న పుడు అచట విశేష సంఖ్యలు స్పురింప 

కూడదు. కాని ఆవశ్యక మై" విశేషసంఖ్య స్ఫురించునని చెప్పుచున్నారుగదా : ఇదెట్టు కుడు 

రును? అను శంకకు రెండు కారికలతో సమాధానము చెప్పుచున్నాడు. 

ళో ఆగృహీత విశేషేణ యథారూ పేణ రూపవాన్ | 

(పక్యాయతే న శుకాదిభేదరూపస్తు గృహ్యతే ॥ 102 

లో భేదరూపసమావేశే తథా సత్యవివక్షితే | 

భ్రాగః (పకౌశితః క శ్చిచ్చ్భాస్తై ఒజ్యత్వేన గృహ్యూతే 11 108 

అగృహీతవిశే షేణ = విశేషములు తెలియని, రూపేణ = రూపముచే, రూపవాస్ = రూపము 

గల వస్తువు, (పథ్యాయతే = తెలియబడును, శర్జాదిభేదరూపః “తు == తెలుపు మొదలగు 

దములు గలదిగ, యథా కా ఎట్లు, న- గృహ్యతే అ తెలియబడదో, తథా = అట్టు, భేద 

రూప సమావేశే = భేదముల కలయిక. అవివక్షితే + సతి = చెప్పుటకు సంకల్పింపబడనిడి 

కాగా (వివరించుటకు ఇష్టపడనిది), (పకాశితః = స్పురించిన, కశ్చిత్ = ఓక, భాగ! = 

విశేషము -లేక- భేదము, శాస్త్రే = వ్యాకరణమున, అంగత్వేన = నిమి త్తముగా, గృహ్యతే 
= లీసికొనబడును. 

తాత్పర్యము దూరమునుండి ఒక వస్తువును చూచునపుడు ““అదొక ఆకారము” 

అన్నట్లు రూపసామాన్య మ తెలియును. కాని తెలుపు, నలుపు మొదలగు విశషములున్నను 

ఆ క్షణమున తెలియవు. అరే అభేరై క త్యమందును తొలుత సంఖ్యా సామాన్యమే ఉద్దేశింప 

బడును. సందర్భ మును బట్టి ఉపసర్జ నమైన అర్థమందు ఆవశ్యకమైన సంఖ్యా విశేషము 

ఆవిర్భవించును. వృత్తిని వివరించునపుడు మ్యాతము కొన్నిచోట్ల ఆ విశషసంఖ్యను శాస్త్రము 
స్వీకరించును. 

వివరణము. “'తావకీనః'' అనునది తద్ధితరూపము. ““తవఅయమ్”” (నీకు 

సంబంధించినవాడు ) అను నర్ధమున యుష్మచ్చబ్దమునకు ఖ్ [ప్రత్యయము చేరును. ఇచట 

““త వకమమకా వేక వచ నే” (4-8-8) ఆను సూతముచే ““'యుష్మద్ *' అను దానికి “*తవకి” 

అను ఆదేశము, ఏకత్యమును చెప్పునపుడే [పవ ర్తించును ఇది వృత్తి కావున అభేదైకత్వమను 

సామాన్య సంఖ్యయే ఉండునన్నచో, స్యూతమున ““ఏఠవచనే” అను నిర్దేశ మెట్టు కుదురు 
నన్నది శంకకు వీజము. ఇట్టి సందర్భములలో వృ త్తియందు కూడ కావలసిన సంఖ్య 

స్ఫురించుననియు, శబ్బముయొక్క సాధుత్వమును విశదపరచుటకు వ్యాకరణ మా సంఖ్యను 
స్వీకరించుననియును సమాధానము. ఇళ్లే వృత్తులలో సంఖ్యా విశేషమును నిర్దేశించిన ఇతర 
స్థలములందును వ్యాఖ్యానించుకొనవలెను. 
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విశష విషయములు “ఖజ్, అణ్, అను పత్యయములు పరమైనపుడు, 

ఎకత్వమును చెప్పు యష్మద్, అస్మద్, అను శబ్బములకు యథా[కమముగ తవక, మమక 
అను ఆదేశములగు “నని పై సూృూత్రముయొక్క అర్థము. తావకీనః (ఖ్ = ఈన), తావకః 
(అణ్), మామకీనః, మామకః అనునవి యుదాహరణములు. 11081 

అవతారిక. “అఖేదైకత్వమన్నది అన్ని సంఖ్యలను చెప్పగల సంఖ్యా 
సామాన్యమని ఎంతగా చెప్పినను, వృ త్తియం దుపసర్జనమువలన ఏదోయొక నంఖ్యావి శేషమే 
తెలియుచుండును. అట్టయిన కావలసిన సంఖ్యావి శేషమే అభేదై కత్యమని అనరాదా ?“'_ అను 
శంకకు సమాధానము చెప్పుచున్నాడు. 

శ్లో॥ సంథ్యాసామాన్యరూపేణ తదా సోంళః (ప్రతీయశే | 
అర్ధస్యానేక ళ క్రి త్వే శదైర్నియతశ కిభిః ॥ 104 

అర్థస్య = అర్థము, అనేక శక్రిత్వే = వివిధమైన శక్తులుగలదై నను, సియతశ క్రిభిః; =నియత 

మైన సామర్థ్యముగల, శట్టెః = శబ్దములచే, తదా = అప్పుడు, సం అంకం = ఆ విశేష 

మైన సంఖ్య. సంఖ్యా సామాన్యరూ పేణ = సంఖ్యా సామాన్యముగ, పతీయతే = తెలియ 
బడును 

తాత్పర్యము... ఆర్థములు వివిధ ములుగ నుండవచ్చును వాక్యమందలి శబ్దములు 
వానిని పూర్తిగా చెప్పవచ్చును. కాని వృ త్రియందలి శబ్దముల కట్టి శక్తి యుండదు. ఆ శకి 
నియతము. అదియే వృత్తియొక్క_ వైచ్నిత్యము. అందుచే వృ త్తియందలి ఉపసర్దనమైన 
శబ్దము సంఖ్యా విశేషమును కూడ సంఖ్యా సామాన్యముగనే తెలియజేయును, “విశేషము 
స్ఫురించుచున్నను ఆది సామాన్యరూపముగనే స్ఫురించుట అభదై కత్యము యొక్క. విలాసమే”' 
అని ఫలితము. rlO&n 

ఆవతారిక అభేదై కత్యమందు సంఖ్యకు పూర్తిగా అభేదమన్నచో, సంఖ్యా 
విశషము తెలియగూడదు. అటుగాక భేదమన్నచో అభేదమనుట ఎట్టు పొసగును 2- అను 
శంకకు బదులు చెప్పుచున్నాడు, 

. 

లో అవ్యయానాం చ యో ధర్మఃయళ్చ భేదవతాం (కమః । 

ఆభిన్నవ్యపదేశార్హ మంతరాలం తదేతయోః ॥ 105 

అవ్యయానామ్ +- చ = అవ్యయములకు, ధర్మః = స్వభావము, యః = ఏదిగలదో, భేదవ 
తామ్ + చ = విభక్తులుగల శబ్బములకును, [కమః = తీరు యః = వదిగలదో, ఏతయోః 
= ఈ రెండింటికిని, అంతరాలమ్ = మధ్యనున్న టువంటి, తత్ = అది (ఆభెదై కత్వము), 
అభిన్నవ్యపదెశార్హమ్ = ఆభిన్న మను వ్యవహారమునకు తగినది, (భవతి = అగును). 

తాత్పర్యము. ఆవ్యయములవలన ఎట్టి సంఖ్యయు తెలియదు. ఆది వాని స్వభా 
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వము. విభక్తుటుగల శబ్రములవ లన సంఖ్యావి శేషములు తెలియును. ఇది వాని ధర్మము. ఈ 

రెండు ధర్మములను మించిన విచ్శితమైన ధర్మమొకటి యున్నది. అదియే అభేడై కత్యము, 

అది వృ త్తియందలి ఉపసర్థనములై న శబ్లములవలన అవగతమగుచుండును. 

వివరణము. యదా (ఎప్పుడు). తదా (అప్పుడు), మొదలగునవి ఆవ్యయములు 

ల సంఖ్యను బోధింపవు. రామః, కృష్ణః, మొదలై నవి శబ్దములు. ఇవి సంఖ్యావిశేన 8 £3 టి ట్ట గంఖ్య 
బోధించును. సంఖ్యకు సంబంధించిన భేదమును ఆభేదమును కూడ కలిసియుండుట 
కత్యమందలి ఒక వై శిష్ట్యము. ఇదియే వాక్యముకన్న వృత్తివేరని స్పష్టముగ తెలియ 
ర 11051 

కై ర్ట 

ణి ర్ి 

అవతారిక... ఈ యంశమున వార్తికకారుని సమ్మతిని చూపుచున్నాడు, 

శో అలుక శై క వద్భావ_స్తస్మిన్ సతి న శిష్య తే| 

స చ గోషుచరాదీనాం ధర్మో౬ స్తి వచనాంతరే ॥ 106 

తస్మిన్ = ఆ అభేదై కత్వము, సతి = ఉండగా, అలుకః *- చ = అలుక్కునకును. ఏకవ 

ద్భావః = ఏక వద్భావము, న - శిష్యతే = విధింపబడదు, వచనాంతరే = ఏకవచనముకాని 

వేరొక వచనమందు, గోషుచరాదీనామ్ = ““గోషచర”* మొదలగుచోట్ల, సః = ఆ, ధర్మః + 
చ = అభేదై కత్యమను ధర్మము, అస్తి = ఉన్నది. 

తాత్పర్యము “సోకాన్ము కః (స్తోకాత్ = కొంచెమువలన, ముక్తః = విడువ 

బడినవాడు). ఇది పంచమీ తత్పురుషము. ఇచటి పంచమీవిభ క్రి [పత్యయమునకు ““అలుక్కు 

(లోపము లేకుండుట) విధింపబడినది. ఈ సందర్భమున అభేదై కత్య సంఖ్యను మనసులో 

ఉంచుకొనియే ““ఏకవద్భావము”* అక్కరలేదని వా ర్తికకారుడు చెప్పెను అవే “గోషుచరళిి 

(ఆవు శరీరము మీద (పాకు ఒక విధమైన పురుగు) ““అప్పుజః'” (సీటిలో పుట్టునది) మొద 

లగు సమాసములలో కూడ స_పమికి అలుక్కు. వచ్చును. అచట బహువచనమున్నను బహు 

త్వము తెలియదు. ఏకత్వమే తెలియును. ఆది అభేదై కత్యమను ధర్మమే. 

వివరణము సమాసము జరుగగానే దాని యవయవములై న సుప్ (ప్రత్యయ 
ములు లోపించుట సహజము. అయినను కొన్నిచోట్ల అట్టు లోపము జరుగదు. దానినే 

““అలుక్కు.'' అందురు. (లుక్ = లోపము, నశాలుక్ = అలుక్ ). ““సోకాభ్యామ్ ముక్తః 

““స్రోకైః ముక్తః" అను రీతిని ద్విత్వమునుగాని బహుత్యమునుగాని వేరుగ చెప్పనక్కర 

లేదనియు, ““సోకాన్ము కః” అనగానే అభేదై కత్య సంఖ్య ఏర్పడునుగాన దానివలననే అభి 

మతము సిద్ధించుననియును వ్వార్తికకారుడు భావించెను. అందువలననే ఇట్టిచోట్ట ద్వివచన బహు 

వచనములతో వి[గహమును చూపినపుడును “ఏకవచనమే మిగులు'నని (ప్రత్యేకముగ చెప్ప 

నక్కరలేదని నొక్కి చెప్పెను. (ఏకవద్చావమును ఖండించుట అనగా ఇదియే). ఆర్లే 

“గోషుచరణి మొదలగుచోట్ల బహువచనమున్నను ఏకత్యమే సహజముగ భాసించును: 

అది ము అభేదై కత్యమే. అచటి బహువచనము జాతిని సూచించును. 

+ 
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విశేష విషయములు (1 ) ““సుపోధాతు [పాతిపదిక యోః” (2-4-71) అను 

నది సుప్పుల లకు లుక్కు. ను విధించు సూ[తము. ““ధాతువునకును [పాతిపదికమునక్షును అవ 

యవములుగా ఉండు సుప్ (సత్యయములు లోపించును”” అని యర్థము సమాసము కాగానే 

ఆది మరల | పాతిపదికమగును. 

గ a 

ల 
గా 

విధించు నూ తము. “ఉ తరపదము పరమెనపుడు “సోకి” మొదలగు శబముల పంచమికి నాతి రుల (a) 

అలుక్కు అగును అని యర్థము. అలుక్కు_తో పాటుగ ఎక వద్భావమును కూడ చెప్పవలసి 

యుండునని ముందుగ శంకించి, ““అక్కరలేదని”” యూ సందర్భమండే వా రికకారుడు 

ఖండిందెను. 

(2) “పంచమ్యాః “ రైకాదిభ్యః ” (6-8-2) అనునది పంచమికి అలుక్కు ను 

(కీ) “జాత్యాఖ్యాయామేకస్మిన్ బహువచన మన్యతరస్యామ్ి' (1-3-58) 
అనునది జాతిని సూచించు బహువచనమును విధించు సూత్రము. ఒక వ్య క్రినిగాక అచటి 
జాతిని తెలుపదలచినపుడు, బహువచనమును విక లము” వాడుకొనవచ్చునని దీని భావము... 

ఉదా ; “గావః పూజ్యాః” (గోవు సేవింపదగినది). ఇచటి బహువచనము గోత మను 

జాతిని మొత్తముగా తెలియజేయును. వ్యక్తుల బహుత్యమున కిచట [వన క్తి లేదు. (గౌః 
పూజ్యా” అను ఏకవచనము కూడ సాధువే. కాగా *ీగోషుచరఃి* మొదలగు సప్తమికి 

ఆలుక్కు [పవర్తించిన స్థలములలోని బహువచనము జాతివాచకనుగుటవలన అచట ఏకత్వమే 
స్పురించుచుండునని ఫలితము. 

(4) ఉపసర్జనమైన పదము ఏకవచనాంతముగ నున్నను, అభిమత మైన ద్విత్వ 

బహుత్వములు స్ఫురింపవచ్చుననుటకు *స్తోకాన్ము కః” అనునదియు, బహువచనాంతముగ 
ఉన్న చోట గూడ ఏకత్యమె స్పురించుననుటకు “గోమచరః'' అనునదియు స్వీకరింపబడినవి. 

ఇట్టి తీరులన్ని యును అభేదె దై కత్వము యొక్క విలాసములే యనుట పర మోద్దెశ్యము. 111061 

అవతారిరో ద్వివచనము మాతము వృత్తి తియందు ఎన్నడును సిద్ధింపదను ఒకి 
పతమును చూపుచున్నాడు. 

శో జాతే” ద్వివచనాభావా త్తద్వ్భృత్తిషు న విద్యతే | 

(పత్యాఖ్యానే తు యోగస్య డవ గోషుచరాదయః ॥ [గ 

జాతౌ = జాతియందు, ద్వివచనాభావాత్ = ద్యివచనము లేనందువలన, వృత్తిషు = వృత్తు 

లందు, తత్ = ఆ ద్వివచనము, నశ విద్యతే = ఉండదు, యోగస్య = సూూతముయొక్క-, 
(పత్యాఖ్యానే + తు = ఖండనమందై తే, గోషుచరాదయః = గోషుచర మొదలగునవి, [దవ్వే 
= వ్యక్తులందే, (భవంతి = అగును). 

తాత్త్స్రర్భ ము. జూతివాచకముగ ద్వ్యివచనము విధింపబడలేదు. బహువచనము 

 విధింపబడినది. కాగా వృత్తులందు ఏకవచనమునకును బహువచనమునకును మా|తమే సంభవ 

మున్నదిగాని ద్వివచన నమునకు లేదు. ఇది అభేదై కత్వము యొక ఫలమని భావింపవచ్చును. 

DoT UR 
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జాతీయందు బహువచనమును విధించు సూత మావశ్యకము కాదని కొట్టివేయ 

బడినది. ఆ పక్షమున “*గోషుచరః'' మొదలగుచోట్ట బహువచనము సహజమైన దేయనియ, 

అది వ ౨క్తుల బహుత్యయు (ఆవులు) నే చెప్పుననియను అనవలయును. 
~~ 

వివరణము జాతిని చెప్పదలచినపుడు అది ఒకటియేగాన ఏకవచనమును, 

జాతిగల వ్యక్తులను ( పెక్కులు) చెప చెప్పదలచినపుడు బహువచనమును సహజముగనే సిద్ధించును 

గాన ('జార్యాభ్యాయామేక స్కిన్ బహువచనమన్యతరస్నామ్” (1-2-56) అను సతమ 

(పత్యాఖ్యాత మైనది. ఆపుడు “'గోషుచరః”” అనుచోట బహువచనము “పెక్కు. గోవులు” 

అను నర్థమునె చెప్పవచ్చును. ఏకత్వభావనయు అచట కలుగవచ్చును. అమే “అప్పుజః' 

(సటియందు పుట్టునది) అనుచోట బహువచనము నీటి అణువుల బహుత్యమును సూచించును, 

అభిడె దై కత్యమందును ఏకత్వ బహుత్వముల స్ఫూర్తి ర కే అవకాశమున్నదిగాని, 

దిశను రి కవకాశము లేదన్నది యిచటి విశేషము. అనుభవమును ఊతగాగొని ఈ 

క్షము బయలుదేరి నట్టనిపించును. rl0Tu 

అవతారిక. మీది పక్షము సముచితముకాదని రెండు కారికలతో చెప్పుచున్నాడు. 

ళో ఆ(శయార్భేదవత్సాయాః సర్వభిద సమన్వయః । 

(దవ్యాభిధానపక్షో ఒపి జాత్యాఖ్యాయాం న విద్యతే il 108 

శో సర్వ(ద్రవ్యగతిశై ఎవమేక శేషశ్చ నోచ్యతే | 
తన, 

(పత్యాఖ్యాతే౬.న్యథా సూతే భిన్న(దవ్యగతిర్భవేత్ il 109 

భేదవత్తాయాః = భేదములు కలుగుటను, ఆ శయాత్ = స్వీకిరించుటవలన, సర్వభేద సమ 
న్యయః = సకల భేదములయొక గ్రాయు సంబంధము, స్యాత్ = కలిగెడిని), జాత్యాఖ్యాయామ్ 

= జాతిని బోధించు బహువవచనమున, (దవ్యాభిధాన పక్షః గ? అపి = వ్యక్తులను బోధిం 

చుట అను పక్షము, న + విద్యతే = 

ఏవమ్ = ఇట్లు, (జాతి బహువచనమున్న పుడు, సర్వ|దవ్యగతిః చ = అన్ని 
వ్యక్తులయొక్క_ జ్ఞానమును, ( వతి = కలుగును), ఏకశేషః చ = ఏకశేవము కూడ, 

న + ఉచ్యతే = చెప్పబడదు, అన్యథా = అట్టుగాక, సూ|తే = “జాత్యాఖ్యాయామ్'' మొద 

లగు సూత్రము, (పత్యాఖ్యాతే = తిరస్క_రింపబడినచొ, భిన్నదవ్యగతిః = వేర్వేరు వ్యక్తుల 

జ్ఞానము, భవేత్ = కలిగెడిని. 

తాళ్ఫర్యు మ__ “గోషుచరః”” మొదలగుచోట్ల బహువచనము జాతి బహువచన 
మనియే చెప్పవలయును. జాతి ఒక చే. ఆయినను అభేదై కత్యము యొక్క బలమువలన 

ఆవశ్యకమైన ఆన్ని వ్యక్తులును బోధపడును. అట్టుగాక “వ్యక్తు భేదమును బహుత్వమును 
చెప్పు బహువచనమే ఆది'' అన్నచో అదే తీరులో ఏకత్వమును ద్విత్యమును కూడ బోధించుట 
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కవకాశ మేర్పుడును గాన, వృత్తియందు స సంఖ్యా విశేషములనన్నింటిని పూ ర్దిగా అంగీకరించి 
నకు యగును. అపుడు “'అఖేదై దైకత్వము" అను భావనయే వ్యర్భమైపోవును. మరియు జతి 
బహువచనము నంగీకరించినపుడే ఏక శేషమును తిరస్క_ రించుటయు కుదురును. లేనిచో వక 
శేషమును స్వీకరించుటయు, వ్యక్తుల భేదము స్పష్టముగా ఉండుట యును తప్పనిసరి కావలసి 
వచ్చును. కాగా 'జాత్యాఖ్యాయామేకస్మిన్ బహువచన మనా సతర స్యామ్”” (1 ఒవ్రి_ -ర్ర) ఆను 
జాతి బహువచనమును విధించు సూ తమును ప్రత్యాశ్యానమ చేయకుండ, గోషుచర, మొద 
లగు చోట్ట బహువచనము జాతివాచకమనుటయే సమంజన 

వివరణము గోషుచర, మొదలగు వృత్తులలోని బహువచనము జాతి బహువచన 
నుటయే (గ్రంథకర్త కభిమతము. అపుడే అభేదై కత్వము సరసముగ నప్పును. అపుడే 

“ఓక గోవు _- రెండు గోవులు" ' మొదలగు సంథ్యావి శేషము స్పురింపకుండ, “గోసామాన 
మున గోచరించు పురుగు” అను (పసిద్ధమైన యర్థము తెలియును. అందువలననే వ క 
భేదము నా|శయించినచో బహువచనము సహజమేయని భావించి ** నాత్యాఖాయామ్”' మొద 
లగు సూ[తమును (పత్యాఖ్యానము చేయరాదు. . 

మరొక విశేషము... ఈ సూ|తమును స్వీకరించినచో ఏక శేషము (ఒకే శబ్దము 
మిగులుట, అక్కరలేదు. అనగా ఈ బహువచనమువలననే కావలసినన్ని వ్యక్తుల జ్ఞానము 
రాడ కలుగునుగాన వేరుగ ఏక శేషమను పః 'కియ ఆవశ్యకము కాదు. 

విశేష విషయములు-___ (1) గోశబ్దమున్నది. |పతియొక గోవును చెప్పుటకు 
al లో ఒకొగ్రాక్క గోళబ్దమును పలుకుట న్యాయ్యముగాన, ఎన్ని గోవులున్నవో అన్ని గోశబ్లము 

చ్చ 32 అను పలుకవలసి వచ్చును. అది చాల కష్టము. (నూరు గోవులను చెప్పుటకై నూరు గోళబ్దము 
/ ప జవ 

న్నే 

అలో 

3వహారమున అసాధ్యము). ఈ చిక్కును తొలగించుటకు “నరూపాణామేక 
శేష ఏక విభక్షా” (1-2-64) ఆను సూ|తముచే ఏక శేషమను (ప్మకియ చూపబడినది. “ఒక 
విభ క్రి (ప్రత్యయము పరమగునపుడు సమానాకారములై న శ బ్రములు ఎన్ని యున్నను వానిలో 
ఒకటే మిగులును” అని ఈ సూ _తముయొక్క-_ భావము. 'దీనివలన గోవులు రెండయినను 
పెక్కులయిసను, “గావొ, గావళి” అని ఒక గోళబ్దమే మిగులును. ఆది యు విభ క్రియ కలిన 
కావలసిన సంఖ్యను అందించును. 

(5 ,. జాత్యాఖ్యాయామ్'”' మొదలగు సూ[తమును ఏ స్వీకరించి, జాతి బహువచ 
నము వలననే అభీష్టము సిద్ధించునుగాన ఏక శేష మక్క_రలేదని |త్రోసిపుచ్చుట జరిగినది. 
3 (8) జాతి బహువచనమును కాదన్నచో, ఏక శేషమును వు స్వీకరించుటయు వ్యక్తుల 
దము తెలియుటయు తప్పనిసరియగును అప్పుడు “వృత్తియందు ఆ ఇదైకత్వము” అను 

అందరును అంగీకరించు సిద్ధాంతము పాడగును. కావున జాతి బహువచనమునే ఒప్పుకొని 
ఏక శేషమును (తోసిపుచ్చుటయే మంచిది. 

(4) గోషచరః, అనుచోట జాతి బహువచనము కాదని, వ్యక్తులను చెప్పు బహు 
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వచన మన్న చో, బహుతకమన్నది మూడునుండి పారంభమగునుగాన “పెక్కు గోవులందు 

సంచరిందునది'' ఆను నర్భము మా|తమే లభించును. అది ఇష్టము కాదు. ఒక గోవునందు 

రెండు గోవులందు సంచరించినను “గోషుచరఃకి' అని వ్యవహరించుటయే అభిష్టము. 

“గోసామాన్యమున సంచరించు ఒకానొక పురుగు” అని ఆ పదమునకు రూఢమైన యర్థము. 

అచట వ్యక్తుల [పస క్రి లేనేలేదు. ఈ యంశమును సాధింపవలెనన్నచొ, ఆది జాతి బహు 

వచనమనియు, అభేదై కత్వమచట పనిచేయననియును అనక తప్పదు. _ఆభేదై. కత్యము 

యొక్క సామాన్యపరిశీలన మింతతో ముగిసినది. 

(6) వృ త్తియందలి అభేదై కక్వ సంఖ్యయొక్క పరిశీలనము 

అవతారిక. అభేదై కత్వ సంఖ్య అన్ని సంఖ్యావిశేషములను తనలో ఇమిడ్చి 

కొనును. అందుచే అది వృ త్తియందు సంఖ్యాభేదమును (విశేషమును) బోధింపగలదు - అను 
విషయమును స్రిరపరచుటకు చర్చను [పారంభింపుచున్నాడు 

శ్లో వృతొయోయు క్తవద్భావో వరణాదిషు శిష్యతే | 

అభిదై కత్వసంఖ్యాయాం గోదొ తత్ర న సిధ్యతి ॥ 110 

వరణాదిషు = “వరణాః'' మొదలగుచోట్ట్ల, వృత్తా = వృత్తియందు, యః=ఏ, యుక్తవ 

ద్భావః = (పకృ ,తీవద్భావము, శిష్యతే = చెప్పబడునో, తత = అచట, ఆభెదైకత్య సంఖ్యా 

యామ్ = అభేదైకత్య సంఖ్యయందు, గోదౌకాోగోదౌ' అను పపయోగము* న + సిధ్యతి= 

సిద్ధింపదు. 

తాత్తర్భూము___ “'వరణాఃిీ మొదలగు కొన్ని తద్ధిత వృత్తులందు (ప్రత్యయము 

లోపించును. ఆయినను (పకృతియొక్క్ల లింగమును సంఖ్యయును అచట ఆనువ ర్రించునని 

(అబే యుండుట) చెప్పబడినది. ఈ తీరును “యు క్రవద్భావము”' అందురు. వృ త్రియందు 
అభేదై కత్వమువలన ఏకత్వమే భాసించునన్నచో, యు క్రవద్భావము ననుసరించి “గోదా” 

((గామః) అనుచోట అభిమత మైన ద్విత్వము ( రెండు సంఖ్య) సిద్ధింపక పోయెడిని. 

వివరణము (1) అభేదై కత్య సంఖ్యయనగా “అభిన్నమైన ఏకత్వము”' 

(భేదములులేని ఒకటియను సంఖ్య) అను ఆశయముతో బయలుదేరిన శంక ఇది. కావలసిన 

సంఖా విశేషములు కూడ ఆచబట బోధపడునని ఇదివరకే చెప్పబడెను, ఆ సిద్ధాంతమును 

టుమైని దృఢపరచుట ఈ చర్చ పారంభమైెనది. 

(2) “దానికిది నివాసము ” ““దానికిది ఆదూరభవము” (దగ్గరగా ఉన్నది) అను 

నర్భములలో షష్ట్మ్యంతమగు పాతిపదికమునకు “అణ్'” [పత్యయమగును. (తస్య నివాసః 

(&- 2 69), అదూర భ వశ (4-2- 70) ఉదా : “వరణామ్ - అదూరభవః = [గామః।, 

వరణా + ఆమ్ + ఆ” అని అలౌకిక విగహము. అణ్ |పత్యయమునకు లోపము. యుక్త 

వద్భావము వరణానదికి దగ్గరగానున్న గామమని యర్థము. సామాన్యమైన యుదాహరణ 
ముగా ఇది చూపబడినది. 
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[1 (8) “జనపదే లుప్”” (4-2-81) అను సూ|తము తద్ధితమునకు లోపమును 

విధించునది. “ఆదూరభవముగాని నివాసముగాని అయినది, ఒక దేశమో _లేక_. ఒక 

(గామమో అయినచో తద్ధితము లోపించును” అని దీని యర్థము. 

(4) “లుపి యు క్రవద్య ఫ్ర కివచ నే” (1-251) అను సూూతము యు క్రవద్భావ 

మును విధించునది. “| పత్యయము లోపించినపుడు (పకృతియొక్క_ లింగ సంఖ్యల వృత్తి 

యందును ఆనుసరించునని" దీని భావము. ఇచట రెండు పక్షములున్నవి : వృత్తి జరిగిన 
తరువాత సిద్ధముగ నున్న (పకృతియొక్క్ల లింగ సంఖ్యలు అనువ ర్రించునని ఒక పక్షము. 

వృత్తి జరుగకముందుండు (పకృతియొక్క లింగ సంఖ్యలు అనుసరించునని రెండవ పక్షము. 

ఇందు మొదటి పక్షము ననుసరించినచో “గోడా” ((గామః) అనుచోట ద్విత్వము సిద్ధింపదు. 

“గోదయోః నివాసః” (ఇరువురు గోదులకు నివానమైన గామము) అను నర్థమున తద్ధిత 

ప్రత్యయము వచ్చి లోపించును. వృత్తియగుటచే అభేదై కత్య సంఖ్య ఏర్పడును, పిదప 
యుక్త వద్భాదమును చెప్పినను ఆ ఏకత్వమే లభించునుగాని ద్విత్వము (గోదా) లభింపదని 
శంక ఉఊదయించినది. దీని సమాధానము దిగువ కారికలలో స్పష్టము కాగలదు. 

ఎ లేవ వివయములు__ “లుపియు క్ర వద్వ్య క్రివచనే””, (ప్రవర్తించు |పత్యయ 

మునకు [_పకృతియ్రైన శబ్దము యు క్తమనబడును. వ్యక్తియనగా లింగము. వచనమనగా 

సంఖ్య. _పత్యయము లోపించినపుడు _పకృతియొక్క_ లింగ సంఖ్యలే మొత్తమునకు సంక 
మించునని సూతముయొక్క_ అర్థము. ఉదా: గోదా = (గ్రామః. ఇచట విశేష్యము [గామ 
మనను తదనుసారము లింగము, సంఖ్యయు నుండవు. (గోదః, అని యుండదు). నివాసమను 

గర్భమున వచ్చిన తద్ధితమునకు (పకృతియైన “గోద” శబ్దము ననుసరించియే ఆవి యుండ 
వలెను. కాగా పుంలింగమును ద్యిత్యమును ఉండుట (గోద) ఇచట అభీష్టము. “వృ త్రియందు 

అభదైకత్యమన్నచో ఇది సిద్ధించునా ౩” అని శంకా స్వరూపము. 11101 

అవతారిక వృత్తికి ముందుండు _పకృతియొక్క లిం." సంఖ్యలు అనుసరించు 

నను రెండవ పక్షమందలి విశేషమును చూపుచున్నాడు. 

శో (పాగ్య ఎ్రి_తేర్యు కవద్భావే షష్టీ భేదాశయా భవేత్ ; 

వృతౌ సంఖ్యావి శేషాణాం త్యాగా దృేదో నివర్తతే ॥ 111 

వృతేః = వృత్తికన్న, పాక్ = ముందు, యు క్రవద్భావే = యు క్రవద్భావము జరిగినటో, 
భదాశయా = భేదమును తెలుపు, షష్టీ జ షష్టీవిభక్తి, భవేత్ = వచ్చెడిని (అయినను), 
వృత్తౌ = వృ త్తియందు, సంఖ్యావి శేషాణామ్ = సంఖ్యలకు సంబంధించిన భేదములను, 
త్యాగాత్ = విడుచుటవలన, భేదః = భేదము, నివర్తతే = పోవును. 

తాత్సర్య ము “యు క్ర్షవద్భావము” (పకృతియొక్క_ లింగ సంఖ్యలు వృత్తి 
యందును అనుసరించుట) వృత్తికి ముందుండు వాక్యావసయందే [ప్రవ రించునన్నచో, 

@ కో 

| 
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i 
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“గోదా? ((గామః) అనుచోట ''గోదయోః” అని షష్టికూడ రావలసివచ్చును. గోదయోః 

నివాస*'' అన్నది యచటి వాక్యావస్థగ దా 1. ఆయినపుడు “గోదులకు చెందిని అను రీతిని 

బేదభావనము కూడ కలిగెడిని. అయినను వృత్తి జరిగిన పిదపనే యు క్తవద్భావమను సిద్ధాం 

తము ననుసరించినచో, అభేద కత్రము యొక. బలమువలన సంఖ్యావిశషము లన్నియు 

నివ రించునుగాన భేదముగాని దానిని బోధించు షష్టీ విభ_క్తిగాని రాదని చెప్పవలయును. 

బినరణయు__ “వృత్తి జరిగిన తరువాతనే యుక్తవద్భావమును చెప్పుట మంచిది. 

అంతకు ముందుండు వాక్యదశనుబట్టి చెప్పకూడదు.” ఆను సిద్ధాంతమిచట సూచింపబడినది. 

విశేవ బినయములు- (1) వృత్తికి ముందే యు క్రవద్భావమన్నను, ఆ యతి 

దేశముయొక స్వభావమువలన వచన సామాన్యమె (ఏకవచనము, ద్వివచనము మొదలగు 

నది) అనువ రించునుగాని దానికి సంబంధించిన విభ క్రి విశేషమనువ ర్రింపదనియు, అందు 

వలన షషి రాదనియును వేరొక రీతిని సమాధానము భాష్యములో ఉన్నది. 
థి 

(2) “యు కము” అనగా “ పత్యయముతో కూడినది” అను అర్థము చెప్పక 

తప్పదు. “యుక్తస్య - ఇవ = యు క్తవత్ ”' = (పత్యయముతో కూడిన (పకృతికివలె 

అని వివరణము లభించును. అందుచే తద్ధిత వృత్తి జరిగిన పిదపనే లింగమును సంఖ్యను 

అతిదేశించుట న్యాయము, 
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అవతారిక __ కాగా “వృత్తికి పిదపనే లింగమును సంఖ్యను అతిదేశించుట 

సముచితమ”ని అన్నపుడు, “అభేదై కత్య్వము వలన *““గోదా” అనుచోట ఏకత్వమే యుండ 

వలయునుగాని ద్విత్వము పనికిరాదు'” అను శంక (పకృతము మిగిలినది. దీనికి సమాధానము 

చెప్పుటకై. ఆభేదై.కత్యము యొక్క స్యరూపమును మరల చూపుచున్నాడు. 

శ్లో॥ విద్యమానాసు సంఖ్యాసు కేచిత్సంభాంతరం విదుః 1 

అభేదాఖ్యముప[గ్రాహి వృత్తౌ తచ్చోపడాయకతే | 112 

సంక్యాసు = సంఖ్యలు, విద్యమానాసు = ఉండగా, ఉపగాహి = స్వీకరించునటువంటిన్ని, 

అభేదాఖ్యమ్ = అభేద మను పేరుగల, సంఖా్యంతరమ్=ా వేరొక సంఖ్యను, కేచిత్ =కొందరు, 

విదుః = తెలియదురు (చెప్పుదురు), తత్ + చ = అదియే, వృత్తౌజవృ త్తియందు, ఉప 

జాయతే = పుట్టును. 

తాత్త్సర్యము..- అన్ని విధములయిన సంఖ్యలను తీసికొని తనలో ఇమిడ్చికొని 

మొత్తముమై ఒకటిగా భాసించు సంఖ్యయే అభేదై కత్వమనియు వృత్తియందది స్ఫురించునని 

యను కొందరు చెప్పుదురు. 

బీవరణయు._ సంఖ్యాభేద ములన్నియు ఫోవుటయే అభేదై క త్యమని కొందరు 

భావింతురు. వారి మతమున సంఖ్యలను స్వీకరించుట జరుగదు. ఈ యంశమువెనుక (98 వ 

కారిక) చూపబడినది. 
il12॥ 

[44] 
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114 . అబతారకో అన్ని సంఖ్యలను స్వీకరించిన అభదై కత్వము వృ తయ 
స్ఫురించినపుడు, ““గోదౌ'' అనుచోట ద్విత్వము సిద్ధించునని చూపుచున్నాడు. 

శో వ్యాపారం యాతిఖేదా ఫె సత్ నె ఇరవయవె 8 కచిత్ 
ఆత్మా భేదాన పేకోఒస్య క్యచిదేతి నిమి తతామ్ ॥ 118 

కరర = ఒకచోట, భేదాథై కః = వేర్వేరుగా ఉండు, సెక = తన, అవయవై 8 = అవ 
ములైన సంఖ్యలతో, తత ౫ ఆ అభిదై కత్యము, వ్యాపారమ్ = ఉపయోగమును, 

యాతి = పొందును, క్వచిత్ = ఒకానొకచోట, అస్య = ఈ అభేదై కత్య్వము యొక్క, ఆత్మా 
వ స్వరూపము, భేదానపేక్షః = భేదములను ఆశించనిదె , నిమి తతామ్ = ఉపయోగమును 
ఎతి = పొందుకు, 

- ల 

. తొత్సిర్భయు... పయోగముల ననుసరించి ఆవశ్యకమైన కొన్ని చోట్ల అభేదై కత్వ 
మందలి సంఖ్యావి శేషములు భాసించును. అనగా అట్టిచోట్ట వృత్తియున్నను మనకు కావలసిన 
సంఖ్యను తీసికొన వచ్చును. ఆవశ్యకము కానిచోట్ట అభేదై కత్యము మా|త్రమే స్ఫురించును. 

వివరణము కాగా “గోదౌ” అనువోట ఈ తీరునుబటి అభీషమెన దింతంమును 
సంపాదింపవచ్చునని సారాంశము. న జ 11159॥ 

ఆవతౌరిత_.... ఈ యంశమున ఉదాహరణమును చూపుచున్నాడు. 

ళో దాస్యాఃపతిరితి న్యకో గోదావితి చ దృశ్యతే | 
వ్యాపార భేద; సంథ్యాయా _స్తస్మాదేవం వ్యవస్థితః / 114 

దాస్యాః పతిః + ఇతి” = “దాస్యాః పతిః'' అనుచోట, వ్య క్రఃాఏకత్యము నిశ్చయింప 
బడెను, “గోదా -- ఇతి + చి” = “గోదా” అనుచోటను, దృశ్యతే = ద్విత్యము సహజముగ 
కనబడుచున్నది, తస్మాత్ = అందువలన, సంఖ్యాయాః = అఖేదె కత్వ సంఖ్యయొక్క-, 
వ్యాపార భేదః = పనిచేయటయందలి భేదము, ఏవమ్ ఇ సితః డా 

ల తాత్స్రర్భం ము. “దాస్యాః పతిః” అను సమాసవృ త్రియందు ఏకత్వమును, 
గదా. అను తద్ధితవృ త్తియందు ద్విత్వమును తెలియుట సహజమెన విషయము. ఆచట 

అభిదైకత్వసంఖ్య యున్నను (పసిద్ధినిబట్టి ఆయా సంథ్యావి శేషమును కూడ కొండొకచో 
ఆది సమర్పించుచుండును. అభేదై కత్యము విషయమున అట్టి ఏర్పాటును పెద్ద లంగీకరించిరి. 

వివరణము. “దాస్యాః పతిః” (పనిక త్రెమగడు) అనునది వక్షీ సమాసము 
శ్ భ్ ఒల్లో 3 శ 

9 షష్ట్యా ఆకోశే (6-8-21) (నింద గమ్యమానమైనపుడు షష్షికి అలుక్కు అగును) అను 
అగ ఒల్లో వ్ ఆగ 

9 సూత్రముబే షష్టి లోపింపకుండ మిగిలినది. మగనిని దూషించుటయే ఇచట ముఖ్యమైన 
న 8 = న్ 

న 
భావము. దాసగతమైన సంఖ్యాభేదము (ఒకతె, ఇరువురు, మువ్వురు మొదలగునది) అవివక్షి 

న. 
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తము. అందుచే ఇచట ఏకతఃము సహజము. అపే “గోదా” (గోదయోః నివాసః (గామః) 

అనుచోట ద్విత్వము వ్యవహారబలముచే సిద్ధించినది. దానినే అభేవైకత్వము (పతిపాదించును. 

కాగా కావలసిన సంఖ్యను సమర్పించుటయే అఖేదైకత్వము యొక్క ముఖ్య ధర్మమని 

ఫలించును. 

విశేష విషయములు అఖేదై కత్వమను సాంకేతికమైన సంఖ్యకేగాక, సామాన్య 

మైన సంఖ్యలకును ఇట్టి విచితములు గోచరించును. ఊదా: “వింశతిః - గావః” (ఇరువది 

ఆవులు). ఇచట ఇరువదిలో రెండు పదులున్న వి, అయినను ద్విత్వము రాకుండ ఏకత్వమె 

ఎల్లపుడును భాసించును. “ద్వ, [తయః”” (రెండు, మూడు) మొదలగుచోట్ల లెక్కింపబడు 

వస్తువుల భేదము నా శయించుటవలన ఎల్టపుడును ఆ యా భేదములే తెలియుచుండును. 

మరియు ఒక సంఖ్యయందు వేరొక సంఖ్య ఇమిడియుండుట కూడ లోకవ్యవహారమున 

(పసిద్ధమ. ఉదా : “కతి - భవతః - పృుకాః ?” (మీ కెందరు పు[తులు 2) ఈ [(పళ్న 

యందు ఒకటి, రెండు, మూడు మొదలగు సంఖ్యలన్ని యు ఇమిడియున్న వి. అందువలననే 

ఈ [పళ్నకు “ఏకః, ద, తయః'” మొదలగు సమాధానములు వినబడుచుండును. ఇట్టి 

రీతు లన్ని యు సంఖ్యా విషయమున సహజములు. కావున అభేదై కత్య సంఖ్యయందును ఒకచో 

ఏకత్వము భాసించుటయు, వేరొకచో సంకథ్యావి శేషము స్ఫురించుటయును విరుద్ధము కాదు.॥1 14 

అవతారిక. అభేదై కత్వమును స్వీకరించినపుడు ““ద్విపు_తః'*” (ఇరువురి కుమా 

రుడు) మొదలగుచోట్ట ద్విత్వము తెలియు రితిని చూపుచున్నాడు. 

శో ద్వార దినాం చ ద్విపుళాదా బాహో భేదో నివర్తతే | 

విభ క్కివాచ్యః స్వార్భత్వాన్నిమి త్తం త్వవతిష్టతే 11 115 

దిపు[తాదౌ = “ద్విపుు తః” మొదలగుచోట, _ ద్వ్యాదీనామ్ =ద్వి, మొదలగు శబ్దముల 

యొక్క, _ విభ క్తివాచ్యః = విభ_క్రివలన చెప్పబడు, బాహ్యః = వెలుపలిదైన, భేదః = 

భేదము, నివర్తతే = పోపును, నిమిత్తమ్ + తు = ప్రవృత్తి నిమి త్రమైతే, స్వార్థత్వాత్ = 

శబ్దముయొక్క- అర్థమగుటవలన, అవతిష్టతే = మిగులును, 

తాత్ళర్భోంయు ““ద్యిప్కుతః'). ఇచట ““'ద్యయోః పుుతః'' అని వ్మిగహము. 

సమాసము జరుగగనే షష్టి విభ క్రివలన తెలియు సంఖ్యాభేదము (ద్వివచనమువలన బోధపడు 

ద్విత్వము) తొలగిపోవును. “ది”, అను |పాతిపదికము యొక్క- సహజమైన ఆర్థమగు 

ద్విత్వము మాతము మిగులును. అందువలన అభీష్టార్థము సిద్ధించును. (“ఇరువురికి చెందిని” 

అనుభావము). 

బివరణమ_ ఆభేదై కత్య్వమువలన |ప్రాతిపదికము యొక్క అర్థము నశింపదు 

గదా : అట్టయిన “ది” అసు శబ్దమును వాడుటయే వ్యర్థ మయ్యెడిని. కాగా ద్విశబ్బమువలన 

ద్విత్యము లభించుటలో అనుపప త్తి ఏదియు లేదు. ఇక్రే ““తిపుత్రకణ' మొదలగు పయోగము 

లలో కూడ ఊహింపవలెను. 111514 
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అనతారిక___ “ద్విపుతః”” ర్న 
తొంకీ—  ద్విప్పుతః ' అనుచోట ద్విత్వము భాసించినచో, అభేదై కత్య 

మచట ఉన్నట్టు అనుకొనవచ్చునా ? = అను శంకకు సమాధానము చూపుచున్నాడు. 

fn ద్వితోపసర్దనే సంఘమే ద్విశబ్ద స్తత్ర వర్తతే 1 

సొ ఒయమిత్యభిసం బంధాదు భళబ్రే న తత్తథా Il 116 

తత = అచట, ద్విళబ్దః = ద్వి, అను శబ్దము, ద్విత్వోపసర్జనే = ద్విత్వము అ|పధానముగా 
గల, సంఘు = సముదాయమందు, వర్తతే = ఉండును, సః = అదే, అయన్ = ఇది, ఇతి 
= అను, అభిసంబంధాత్ = భావనవలన, ఉభశ బే = ఉభ, అను శబము విషయమున 
తత్ = అది, (ద్విత్వము అ[పధానముగా ఉండుట) తథా = అటు, నవఎకాదు. 

లు 

తొల్ఫ్ర్భం ము... వాక్యమందలి ద్విశబ్దము “వస్తువులు రెండు” అని సంఖ్యాభేద 
మును స్పష్టముగా చెప్పును. వృ త్తియందలి ద్విశబ్బ్దము మా!తము, “రెండిటి సముదాయము” 
అని సముదాయరూప మైన ఏకత్వమునే బోధించును, ఇట్టిచోట్ట అభేదై కత్య్వమనగా ఇదియే. 
కాన అభేదై కత్యమున్న దనియే చెప్పవచ్చును. 

ద్విళ బమునకు సమానార్థకమైన “ఉభీ'' అను శబ్ధ మొకటి యున్నది. అర్లమొక లి 
థి టియే అయినను ఉభళబ్దము విషయమున ఈ తీరు వర్తింపదు. అనగా ““వృ త్తియందు 

ద్విత్వము ఆ|పధానముగాగల సముదాయమును బోధించుట” సంభవింపదు. అందుచే “ఉభ 
పుతః'* అను (పయోగమును చేయరాదు. 

వివరణము... ద్వి, ఉభ అనునవి పర్యాయములే అయినను ఉభశబ్దము విషయ 
(వవ ర్తింపకుండుటయు, వృత్తి ధర్మములు లేకుండుటయును శబ్బశ క్రి యొక్క 

స్వభావమని తెలియవలెను. అనగా అటి |ప నిఫ ఆ = అనగా అట్టి ప్రయోగములు లేకుండుటయే నిదానమని ఫలితము. 

మున వృత్తి 

విశేవ విషయములు వృ త్తియందు ఉభశబ్దమునకు మారుగ “ఉభయ” అను 
శబ్దమునే ఎల్లపుడును వాడుట సం పదాయము. ఈ యంశమును [(గంథక ర్రయే దిగువ 

స్పష్టము చేయును. 11161 

అవతారిక - ఉభశబ్దమును గురించి పైని చెప్పిన అంశమును విశదము చేయ 
చున్నాడు. 

శో ఉభయ స్తస్య తుల్యార్లో వృతౌ నిత్యం (పయుజ్యతే | 
సూతే ఒపినిత్య్మగహణం తదర్హమభిధీయతే 11 117 

తస్య = దానికి, (ఆ ఉభ శబ్దమునకు) తుల్యాధ'ః = సమానార్థక మైన, ఉభయ; = ఉభయ థె 
శబ్దము, వృత్తా = వృత్తియందు, నిత్యమ్ = ఎల్పపుడు, (పయుజ్యతే = [పపయోగింపబడును, 
సూతే “౯ ఆపీ = సూత్ర మందు కూడ, తదర్థమ్ = అందుకొరకే, నిత్య్మగహణమ్ = 

నిత్యమ్ ౫”, అను పదము, అభిధీయతే == చెప్పబడుచున్నది. 

సముడేశము 693 పదకాండ ము 

118] . 
తాత్పర్యము ఉభ శబ్దమునకు మారుగ ఉభయశబ్దమె ఎల్పపుడును వృ తయ ందు 

వాడబడును. “ఉభాదుదాతో నిత్యమ్” (5-2-44) ఆను సూ త్రమందలి “నిత్యమ్ అను 

పదము కూడ ఈ విషయమునే సూచించును. 

వివరణము--- ఉభయ పుతః, (ఇరువురి కుమారుడు), ఉభయథా, (రెండు విధ 

ముల), ఉభయతః (రెండు వైపుల), మొదలగునవి వృత్తి జరిగిన పదములు. ఇట్టి పయో 

గము లన్నిటియందును ఉ భశబ్దమును వాడకూడదు. ఉభయశ'బ్దమునే వాడవలెను. ఉభశ బ్దము 

నకు భేదమును (రెండు అవయవములు --లేదా- ఇరువురు) బోధించుటయే స్వభావము. 

(ఊదా : ఉభౌ.). రెండు అవయవముల సముదాయమును (సముదాయ మొకటియే) బోధిం 

చుట ఉభయశ బ్రము యొక్క స్వభావము. కాగా ద్విత్వ ముపసర్థనముగాగల సంఘమును 

బోధించు శ క్రి ఊఉభళబ్దమునకు లేనందున వృత్తియందు దానిని ఉపయోగింపకూడదని 

సారాంశము. తన సూ[తమున “నిత్యమ్ అను పదముచే సూ[తకారుడు కూడ ఈ భావ 

మునే |పకటించెను. 

బీకేన విషయములు “ఉభాదుదాత్తో నిత్యమ్” (5-2-44) ““ఆద్యుదా త్తమైన 

“అయి” అను [ప్రత్యయము ఉభళబ్దమునకు నిత్యముగనగును.” అని యర్థము. ఇచట ఉభ 

శబ్దమునకు అఆయ్మపత్యయమును చేర్చి, “ఉభయ” అను రూపమును సాధించుట సూత 

కారుని తాత్పర్యము కాదు. “ఉభయ” అనునది మాతమె వృ త్తియందు రెండిటి సముదాయ 

మును బోధింప సమర్థమెన ది” అనియే అతని యాశయమని వ్యాఖ్యాతలు నిర్ణయించిరి. కాగా 

ఉ భయశ బ్బృము యొక్క. స్వభావమునే సూ తమందలి నిత గహణము వెల్పడించును. మరియు 

ఉభ, ఉభయశబ్దములు వాస్తవముగ సమానార్థకములు కానేకావు. (మొదటిది భేదమును 

రెండవది సముదాయమును తెలుపును). అభేదమును భావించుటవలననే అవి సమానార్థకము 

లనుట పొసగును. uilTiu 

అవతారిక. ఉభశబ్దమునకు ద్వివచనమును టాప్ (ఆ); అను స్రీ ప్రత్యయ 

మును మాతము రావచ్చుననుచున్నాడు. 

శ్లో ఆపికేచాపరార్టత్వాన్నా భేద ఉపజాయతే | 

ఉభే ఇతి తతఃస్వార్థ భేదవృ త్తిః [పయుజ్యతే ॥ 118 

ఆపి = టాప్, అను త్రీ (ప్రత్యయము విషయమునను, కే + చ = “క, అను [పత్యయము 

విషయమునను, అపరార్గత్య్వాత్ = అపధానమగుట సంభవింపనందున, ఆభేదః = అభేదము, 

న + ఉపజాయతే = కలుగదు, తతః = అందువలన, _ భేదవ్య త్తిః = భేదమును బోధించు, 

ఉభే + ఇతి = ఉభే, అను రూపము, స్వార్థ = తన యర్థమున, పయుజ్యతే = |పయోగింప 

బడును. 

తాత్పర్యము. “రెండు” అనునది ఉభశబ్దమునకు సహజమైన యర్థము. (అనగా 

అది భేదమును తెలుపును), గ్రీత్యమును తెలుపదలచినపుడు టాప్ అను స్త్రీ [పత్యయముగాని, 



వాక్యపదీయము 694 
వృతి 

నిందాదు ను జ్య ఆర 119 ml hon టొ ధింపదలచినపుడు క, అను తద్ధిత [పత్యయముగాని సాంరమందు ప దిం 
ఖు, అష యం (టు —_ (దాతిపదికము యొక్క ఆర్థమున సిద్ధముగానున్న న్రీతంమును టాప్ (ప 

మును, నింద మొదలగు నర్గములను క | పతాయష ఆవును టాప (ప్రత్యయ 
[పత్యయము యొక శ్రయిలను క [పత్యయమును వెల్లడిచెయును. అంతియగాని అచట 

ర వ స వ్ర అర్థము వేరుగాఉండి |పధానమగుటయు, దానికి ఉభశబ్దము యొక్క. 
బోధించుట య స్వార్థమును కోల్పోయి, రెండిటి సముదాయము” అను అజేదమును 

h జరుగదు. కావున టాప్ వచ్చినపుడు “ఉభే”’ (ద్వివచనము) అనియు, క 
[లు యము వచ్చినపుడు “ఉభశకే” అనియు క 

అను రీలిని భేదముగల స్వార్ధమే ( 
/ థి 

l 

[పయోగములుండును, ““ఇరువురు శ్రీలు” 
డీ భశబ్దము యొక్క అర్థము) వీనివలన తెలియుచుండును. 

వివరణము... | పాత్రిపడ్రికవుంద్న ౩ / పత్యయమల పన న ౦దు సిద్ధముగానన్న స్రీత్వమును వెల్లడి చేయుటయే 
స్టామిన ప, నియ, అశ్రు నింద మొదలగు అర్థములను (పకాశింపజేయుటయే 

కి దతముల పని యనియును సం[పదాయము. కావున టాప్పు వచ్చినను క 
(పత్యయము వచ్చినను ఉభశబము యొక వ రౌ సహజమైన యరము మారదు ది ఖేదమునే 

౪ గ ది జ 3 చెప్పగలదుగాని ఆభేదమును చెప్ప లదు. థె అ దము 

అట్టుగాక J క ప్టుగాక స్వార్థికముకాని వేరొక (పత్యయమును చేసినను ఉ తరవదము పరమె 

సమదాయమి అ లన వానికి విశేషణమై అ్యపధానముగ నుండి ఆభేదమును (రెండిటి 
; భావమును) బోధించు శ క్రి ఉభయ శబమునకు మా తమే ఉభళబ్దమునకు లేదు. అందువలన అటిచోట 4౫ 1 ఢి యన్నది. బ్రదిట్ట ఉభయశబ్దమును వాడక తప్పదు. 

అలో 

నపుడును (ఉభయతః, ఉభయపు న 

బిఢెవ్ష ఐవయయములు__. ళ్ పత 1, 

వెల్లడి చేయనవి) త్రీ (పత్యయములు ద్య|ోతక ములు (ఉన్న యర్థమును 
అను పక్షమున ఈ తీర్పు సమన్వయించును. 11181 

అవతారిక స్త్రీ వ క [ప్రత్యయము త్రీత మునకు వాచకమే” కొ తగా (పత్యేకముగ బోధించును) అను మరొక న 
( అర్థము (పత్యయముయొక,_ ఆర్థమునకు విశేష 

(ప్రయోగ మెట్తుండును 7 _ 

శో 

పక్షమున్న ది. ఇందు ఉభశబ్రము యొక్క 

ణము కావచ్చును గదా:  అటయినఫ అట్లయినపుడు 
అను శంకకు సమాధానమును చూ పుచున్నాడు. " 

క్ అద 
. వ్రుత్వాభిధానపక్షే ఒపి గుణభా వవిపర్యయః | 

సభావాదప భా దపదార్థత్వా_్త|త్ర భేదో న హీయతే ॥ 119 
ప్రక్వాలిరానపశే + అపి జా శ్రీత్యమును చెప్పు పక్షమందును గుణభావ విపర౭య అ|పధాన స ప స | ' 

£ | గట్ సంభవింపదు, స్వభావాత్ = స్వభావను ననుసరించి, అపార త = (డ్రాధాన్యమ ఉండుటవలన, తత = అచట, భేదః = భేదము. న + హీయతే హో . గు వనన దు. 

తాత్పర్యము. త్రీ (పత్యయ 
వ్ ము స్ర్రీత్వమును చెపునను ప 
క బ్బముయొక్క_ యర్థము, (ప్రత్యయము ఇ పక్షమందు కూడ ఉభ యొక్క. అర్థమునకు విశేషణముగ మారదు. (పథాన 

సముద్దేశము 695 పదకాండము 

120] 

ముగనే యుండును. ఆది దాని స్వభావము. అనగా “'స్రైలు ఇరువురు” అను ముఖ్యమైన 

యర్థమునే ఉభశబ్దము బోధించును. అందువలననే సహజమైన భదము నివర్తింపదు. 

వివరణము ““దాశరథిః')” (దశరథస్య = అపత్యమ్ - పుమాన్ = దశరథుని 

మగ సంతానము) మొదలగుచొట్ట _పత్యయముయొక్క- అర్థము ముఖ్యమై _పకృతియొక్క 

అర్ధము అ్యపధానమగును. స్రీ ప్రత్యయముల విషయమున మాత మట్టితీరు లేదు. ప్రత్య 

యము వాచకమైనను ద్యోతకమైనను న్ర్రీత్వముతో కూడిన _పకృత్యర్థమే ముఖ్యముగ ప్రకా 

?ించును. ఆది స్వభావము. అర్హమనునది ఎల్బపుడును లోకవ్యవహారమును బట్టియే సాగు 

చుండును. వ్యాకర ణము కేవలము శబ్బముయొక్క (ప క్రియనే చూపునుగాని, ఆర్భమునుగురించి 

ఎట్టి నిర్ణయమును చేయజాలదు. ఈ భావమునే “ఆర్భానాదెశనాత్ ” (శాస్త్ర మర్భమును 

నిర్దేశింపదు) అను వచనముతో పెద్దలు టోధించుచుందురు. 11191 

అవతారిక... కాగా ఉభశ బ్ర మెల్పపుడును భేదమునే బోధించుగుగాన. 

లో తస్మాద్ది గ్రవచనాట్టాపళ్ప్చోభయో ఒన్య్యత దృశ్యతే | 

(ప్రత్యయం తయపం హిత్వానాస్తు గ్ త్తరపదే పునః ॥ 1:0 

తస్మాత్ = అందువలన, ద్వివచనాత్ = ద్వివచ నము కన్న, టాపః 4 చజ టాప్ (ప్రత్య 

యము కన్నను, అన్య|త జ వేరై నచోట, ఉభయః = ఉభయశబ్దము, దృశ్యతే = చూడ 

బడును, తయపమ్ = “తయప్”', అను, (పత్యయమ్ = [పత్యయమును, హిత్వా = విడిచి, 

ఊఉ త్తరపదే + పునః = ఉత్తరపదము పరమగునపుడు కూడ, న--అస్తి = (ఉభశబ్దము) 

లేదు. 

తాత్పర్యము--- టాప్ (ప్రత్యయము, ద్వివచనము, తయప్పు (తయ, అను తద్ధితము) 

అను వాని విషయములోనే ఉభశబ్దమునకు (ప్రసక్తి యుండును. మిగిలిన అన్నిచోటులందు 

సమానార్భకమైన ఉభయశబ్దమే వాడబడును. , ఏకార్థీభావమునకును తన్నిమి త్తక మైన అభేదై.క 

త్యమునకును ఆనువై న స్వభావము ఉభయశబ్దమునకే గలదు. 

వివరణము తయప్, అనునది మూలమైన |ప్రత్యయము.  “ఉభాదుదాత్తో 
నిత్యమ్” (5-82-44) అను సూ[తముచే “*తయి” అను దానికి “ఆయ” అను ఆదేశము 

విధింపబడెను. (ఉభయ అను రూపము సిద్ధించును. సూ(తమున ““ఉభాత్" అని స్పష్టముగ 

పేర్కొనుటవలన ఈ సందర్భము “డఉభ' శబ్దమునకేయని అనవలసి వచ్చెను. 11120॥ 

అవతారిక ఆభేదై కత్వమును చర్చించు సందర్భములో ,(పసక్తాను పసక్త 

ముగ వచ్చిన కొన్ని విషయములు ఈ విధముగ |ప్రతిపాదింపబడినవి. ఇట్టె అభేదై కత్వ 

సంఖ్య నంగీకరించినచో దోషములు కలుగునని దిగువ మూడు కారికలతో కొన్ని శంకలను 

(పకృతము చూపుచున్నాడు. (అందు మొదటి శంక )-- 
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చి అ ఛో అట 
122 లో (పొ _ప్రిః (ప్రగృహ్య సంజ్ఞాయా న స్యాత్ (పత్యయలక్షణాత్ / 

కుమార్యగారే న హ్య స్తి సమాసో వచనాంతరే ॥ 121 
[పత్యయలక్షణాత్ = (పత్యయ లక్షణమువలన, _(పగృహ్య సంజ్ఞాయాః = (ప్రగృహ్య స 
యొక్క, (పాప్తిః = లాభము, న స్యాత్ = కలుగకపోయెడిని, కుమార్యగారే 

కుమార్యగారమ్'', అమచోట, వచనాంతరే = వేరొక వచనమున, సమాసః = సమానము 
న- అస్తి + హి డా లేదుగదా | 

"చ 

తౌత్ఫ్ర్భంయు..._ ' 'కుమార్యగారమ్” అనునది. కుమారీ శబ్దముతో జరిగిన షష్షీ 
తత్పురుషము. అఫేదై కత్వము నంగీకరించినపుడు, ఇచట ద్వివచనాంతముతో (కుమార్యోః " 
ఆగారమ్) సమాసమనుటయే కుదురదు. (ఏకత్వ సంఖ్య తప్పదు కావున). అటయినపుడు ' 

య (6 పత య జ అ అభ అలి క లా [అుత్యయ లక్షణమువలన ఇచట (పగ్భహ్య సంజ్ఞ వచ్చెడిని* అను వార్రికకారుని (పతి 
పాదనమే వ్యర్థము కావలయును గదా | 

వివరణము. మహాభాష్యమందలి సందర్భమిది * “ఈ దూదేది వచనం (పగ్భ హ్యమ్'* (1-1-11) అని సూత్రము. “దీర్భములైన ఈ కారమును, ఊకొరమును, ఏకార 
మును అంతమంచుగల ద్వివచనము (పగృహ్యమగును' అని యర్గము. ఇదియే సిదాంతము. 
(పగృహ్య మైనచో సంధికార్యము రాదు. ఉదా: “నారీ + ఇమే చ నొరీఖఇవే”” మొదలగునవి. 

ఎ ఇచట వ్యాఖాావికల్పములను చూపు ఘట్టమున “ ఈదాద్యంతం ద్వివచనాంత మితిచేల్లుకి (పతి షెధః అని వాంర్థికకారుడౌొక యాశక్నేపమును చేసెను “ఈదాదంంతమె ద్వివచనాంతమైనది [పగృహ్యమగును'' అని చెప్పినచో, “*“కమార్యోః అగారమ్"' ఆని ద్వివచనాంతముతో సమాసమును చేసినపుడు _ కుమార్యగారమ్, అనుచోట “కుమారీ” అనునది పగృహ్యము కావలసివచ్చును. (కుమారీ అగారమ్, అని అనవలసి వచును), దానిని 
ఆపవలసి యుండును” ఆని వీనియొక్క భావము. కుమారీ, అనునది వన్న కావున, సమాసమునకు అవయవమై లోపించిన “ఓన్” అను ద్వివచనమును (పతయ లక్షణమువలన మరల ఉన్నట్టు భావింపవచ్చును కావునను పె ఆక్షేపము సరిహోవునని సమన్వయము (ఈకారాంతమును ద్వివచనాంతమును అగుట కుదురును). కాని అభేదై కత్వమును ఆ్యశయించినచో ““దింవచనాంతముతో నమానషి: వచనాం సమాసము అనుటయే కుదురనందున 
యాశేపమే నిష్పయోజనమగును, | నా కాదని 

ఎ కేవ వివయములు ప “'పత్యయలో పే [ప్రత్యయ లక్షణమ్” (1-1-62) అని 
సూ [ప్రత్యయము లోపించినను దానివలన రాదగు కార్యము [పవ రించును” అని 
యర్థము. దీనినే (ప్రత్యయ లక్షణమందురు ల 112] ॥ 

అవతొరితో.. మరియు (రెండవ శంక 

ళో ఎకద్వయోర్య ఇాదీనాం విభాషాలుజ్ న కల్పతే । 
యొ ష్మాకసావక శ్చేతి భేదాభావాన్న సిధ్యతి ॥ 122 

122] 
యజాధ్రీనామ్ = యణ్ , మొదలగు ప్రత్యయములకు, ఏకద్వయోః = ఏకత్వమందును ద్విత్వ 

మందును, లుక్ = లుక్కు, విభాషా = వికల్పముగ, న కల్పతే = కుదురదు, భేదాభా 

వాత్ = భేదము లేనందువలన, యౌష్య్మాకః = యౌష్మాక, ఆను రూపమును, తావకః + 

చ - ఇతి = తావక, అను రూపమును, న + సిధ్యతి =ా సిద్ధింపదు. 

తాత్ఫ్సర్యంము_ యక్ |పత్యయము మొదలగు కొన్ని తద్ధితములను పవ ర్తింప 

జేసినపుడు, ఏకత్యముగాని ద్విత్వముగాని తెలియు సందర్భములలో ఆ యా (పత్యయమునకు 

వికల్పముగ లోపమగునని వా ర్తికకారుడు చెప్పెను. ఆక్టే యష్మద్ శబ్దమునకు అణ్ |ప్రత్య 
యము పరమైనపుడు, ఏకవచనమందు “తావక” అను రూపమును, ద్విత్వ బహుత్వములందు 

“యొష్మాక” అను రూపమును అగునని సూతకారుడు చెప్పెను. వృ _క్రియందు ఆభేదై కత్వ 

మన్న పక్షమున సం ఖ్యాభేదమే యుండదు కావున ఇరువురి మాటలును అసంగతములయ్యుడిని, 

వివరణము “యజుజోశ్చి” (2-4-64) అని సూత్రము. ”"బహుత్వమును 

చెప్పదలచినపుడు, గో|త్రార్థకములై న యజ్, అజ్ [పత్యయములు నిత్యముగ లోపించునని” 

దీని భావము. ఊదా: గార్గ్యః. (యజున్తము) దీనికి బహువచనము “గర్గాణ అని 

యుండును. (యల్ (ప్రత్యయము లోపించెను). ఈ సందర్భమందు “గార్ల” శబ్దమును 

ముందుంచి, షష్టీతత్పురుష సమాసము చేయగా, ఏకవచనాంతముగ కాని ద్వివచనాంత ముగ 

కాని వి గహమును చూపదలచినపుడు, యజ్ |ప్రత్యయమునకు విక ల్పముగ లోపమగును'’ 

అని కాత్యాయనుడొక వచనమును చూపెను. ఉదా: “గార్ల్యస్యకులమ్ = గార్గ్యకులమ్ '' 

అనిగాని, “గర్గకులమ్”' అనిగాని రూపముండ వచ్చును. (యజ (పత్యయమునకు వికల్ప 

ముగ లోపము). “గార్గ్యయోః కులమ్” అని చూపినను రూపములు సమానమే. కాగా అభే 

దైకత్యమున ఏకత్వము, ద్విత్వము మొదలగు విశేషములే సంభవింపవుగాన, పై కాత్యాయన 

వచనము అనుపపన్న మగును. 

అట్రై ““ఠ వకమమకా వేకవచనే” (4-8-8) అని సూ[తము. “అణ్ [పత్యయము 

గాని ఖఇఖ్ |పత్యయముగాని పరమగునపుడు, ఏకత్యమును చెప్పు యుష్మద్, అస్కద్ , అను 

శబ్బ్దములకు వరుసగ తవక, మమక, అను నాదేశములగునని” దీని భావము. తావకః, 
మామక।ః (అణ్ [పత్యయము) అనునవి ఉదాహరణములు. ఇదే సందర్భములో ద్విత్వ బహు 

త్యములను చెప్పునపుడు మా,తము యుష్మాక, అస్మాక, అను నాదేశములగునని (యుష్మద్, 
ఆను దానికి యష్మాక. అస్మద్, అను దానికి అస్మాక). దీనిమీది సూ|తము (తస్మిన్న 

ణిచ యుష్మాకాస్మాకౌ (4-8-2) బోధించునది. యౌష్మాకః (యువయోః = అయమ్, లేక_ 

యుష్మాకమ్ - అయమ్, (అని విగహము) ఆస్మాకః, అనునవి ఉదాహరణములు. అభేదై కత్య 

పక్షమున సంఖ్యాభేదము లేనందున పాణిని యొక్క ఈ నిర్దేశము కూడ విరోధించెడిని. 

ఇట్లు పాణిని కాత్యాయనుల వచనములకును అభేదై కత్వమను |ప్రతిపాదనమున 

కును పొత్తు కుదురలేదని ఫలించినది. 11221 
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[123 
అవతారిక. మరియు (మూడవ శంక )-- 

లో దృష్టో గార్యతరె భేద స్తథా గర్గతరా ఇతి । 

యుస్మత్చితా త్వత్చితేతి తథాదేళౌ వ్యవస్థితౌ ॥ 128 

గార్గ్యతరే = గార్ల్యతరః, అను |పయోగమందును, తథా = అట్టు, గర్గతరాః + ఇతి = గర్గ 
తరాః, అను చోటను, భేదః = భేదము, దృష్టః = కనబడెను, తథా = అచ్చే, యుష్పత్సితా 
= యుష్మత్పితా, అనుచోటను, త్వత్పితా +- ఇతి = త్వత్పితాా అనుచోటను, ఆదేశౌ = 
ఆదేశములు, వ్యవస్థితౌ = నియతములై యున్నవి, 

తాత్పర్యము ' 'గార్యతర” అను రూపమందు యజ్ (ప్రత్యయము లోపింప 
లేదు. కావున ఏకత్వముగాని ద్విత్వముగాని తెలియుచుండును. *“గరతరి” అనగానే ఆ 
(ప్రత్యయము లోపించినందున బహుత్వము తప్పక తెలియును. అటే “త్వత్పితా”, అనునపుడు 
ఏకత్వమే బోధవడును. ““యుష్మత్పితా” అనగానే ద్విత్వముగాని బహుత్వముగాని తప్పక 
స్పురించును. కాగా ఇట్టి సంఖ్యా విశేషములు స్పురించుట అభేదై కత్యమం దెట్టు కుదురును ? 

వివరణము... “యబజోశ్చ” (2-464) అను సూ|త్రముచే బహుత్వమందే 
యజ్ (ప్రత్యయము లోపించును. అరే “త్వత్పితా”” (తవ + పితా) అను సమాసమున 
ఏకత్యమందే యుష్మద్ శబ్దమునకు "త్య అను నాదేశము విధింపబడినది. ((పత్యయో తర 
పదయోశ్చ (7-2-98) “%పత్యయముగాని ఉత్తరపదముగాని పరమైనపుడు ఏకత్యమును 
తెలుపు యుష్మద్ శబ్దమునకు “త్వా, అను నాదేశమును, అస్మ చృబమునకు “మి ఆను 
నాదేశమును అగును”). / 1281 

ఆవతారిక--- అభేదైకత్వ సంఖ్య విషయమున బయలుదేరిన పై శంకలన్నిటికిని 
సమాదానమును చూపుచున్నాడు. 

శో ఉపాధిభూతా యా సంఖ్యా (పకృతౌ సమవస్థితా । 

ఆదేశై & సంజ్ఞయా పాఒపి విభకా్య వ్యజ్యతే వినా ॥ 124 

(పకృతౌ = పాతిపదిక విషయములో, యా = వ, సంఖ్యా = సంఖ్య, ఉపాధిభూతా = 
విశేషణముగా, సమవస్థితా = సహజముగనున్న దో, (సా =ట్ర సంఖ్య) విభక్త్యా + వినా = 
విభ క్రిలేకుండగనే, ఆదేశై = ఆదేశములచేతను, వా = లేక, సంజ్ఞయా + అపీ =సం 
చేతను కూడ, వ్యజ్యతే = సూచింపబడును. క్ష 

తాత్స రము... సంభవించు సంఖ్య లన్నింటియొక ,-యు సామాన్యమైన సంబం 
ధమ “ఆభేదైకత్య సంఖ్య” అని ఇదివరకే చెప్పబడెను. సంథ్యావిశేషమును సూచించు 
నిమి తమేదయిన ఉన్నచో, ఆయా విశేషసంఖ్య వృ త్రియందును స్పురించుచునే యుండును. 
లేనిచోట సర్వసామాన్యమైన ఏకత్వము భాసించును. కాగా కొన్నిచోట్ల - అనగా “తావక”, 

సముదేశము _ 69 పదకాండము 
125] 
మొదలగుచొట్ట “తశవకి మొదలగు ఆదేశములును, మరికొన్నిచోట్ట - అనగా “కుమార్య 

గారమ్'” మొద లగుచొట్ట [పగృహ్యమనెడి సంజ్ఞయు ఆయా సంఖ్యా విశేషమును తెలియ 

జేయును. ఎట్టి నిమి త్రమును లేని “'రాజపురుషః'' మొదలగు స్థలములలో సామాన్యమైన 

ఏకత్వమే [పకాశింపుచుండును. 

వివరణము. సంభ్యావిశేషము కూడ |ప్రాతిపదికముయొక్క. అర్ధముతో పెన 

వేసికొనియే యుండును. అందువలన వృ త్తియందు |ప్రాతిపదికము ఉపసర్షనముగా ఉన్నను 

కొన్నిచోట్ట ఆ యా సంఖ్యాభేదము స్పష్టముగ తెలియటయే లోకసిద్ధమైన విషయము. అట్టు 

తెలియుటకు తవక, యుష్మాక, మొదలగు నాదేశములు సాయపడును. ఎట్టి నిమిత్తమును 

లేనిచోట ఏకత్వమే తెలియును. ఇదియే ఆభేదై కత్య్వము యొక్క. స్వభావము. అనగా వృత్తి 

యందు కూడ, పయోగముల ననుసరించి = నిమి త్రమున్న చోట కావలసిన సంఖ్యా విశేష 

మును, లేనిచోట సామాన్య రూపముతో ఏకత్యమును భాసింపుచుండునని ఫలించును. అట్టు 

సిద్ధముగనున్న స్వభావమును వెల్లడించుటయే శాస్త్రము చేయపని. 

ఎశేవ విషయములు కాగా “యజుఖోళ్చ” (2-4-64) అను సూత్రము 

లుక్కును చెప్పుటయు, ఆ సూత్రమందలి వారర్తికకారుని వచనములును, ““తవకమమకావేక 

వచనే” (4-8-8) మొదలగు సూత్రము లా యా ఆదేశములను చెప్పుటయును అభిదై కత్వము 

యొక్క స్వరూపస్వభావములను విశదపరచునట్టివేగాని “విరోధించునవి కానేరవనునది'' 

ఇచటి సారము. 11వ 4॥ 

అవతారిక ఇదే తీరులో ఈ దిగువ |పయోగములును ఉపపన్నములగునని 

చెప్పుచున్నాడు. 

శ్లో॥ శార్చికే మాసజాతే చ పరిమాణం స్వభావతః | 

ఉపాధిభూతామా[4త్య సంఖ్యాం భేదేనవ ర్రతే ॥ 125 

శౌర్సికే = శౌర్చిక, అనుచోటను, మాసజాతే + చ = మాసజాత, అన చోటను,  ఊపాధి 

భూతామ్ = [పాతిపదికము యొక్క ఆర్థమునకు విశేషణమైనే, సంథ్యామ్ = సంఖ్యను, 

ఆిత్య = అవలంబించి, పరిమాణమ్ = పరిమాణము, స్వభావతః = సహజముగ, భేదేన = 

భేదముతో, వర్తలే కజఉండును. . 2 

తాత్స ర్భయు.._ “శౌర్పికమ్”. ఇది తద్ధితవృత్తి. “శూర్చేణ [క్రీతమ్” అని 
వివరణము. అనగా “ఒక చేటెడు వస్తువుతో (బియ్యముకాని మరేదై నగాని) కొనబడినది"' 
అని భావము. అవే “మాసజాతః” అన్నది సమాసవృత్తి. “ఒక నెల వయసుగల బిడ్డ” 

అని యర్థము. ఈ రెండు స్థలములందును “ఒకటి” అను ఏకత్వము తప్పక భాసించును. 
సామాన్యమైన అభేదైకత్వము భాసింపదు. అది ప్రయోగముయొక్క_ స్వభావము. 

వివరణము చేట, నెల, అనునవి ఫరిమాణములు. “ఒక చేటెడు - ఒక నెల 
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వయస్సు అని ఏక త్యమును బోధించుటయే ఈ 
సామాన్యముగ సంఖ్యను భావించినచో “ఎ 
గాన [ప్రయోగము యొక్క జొచిత్యము పాడ 
కాదు). అందుచే (పాతిపదికమును పలుకగానే ( 
ద్ ఆ అల్ల కత్వ మొకటియే ఇట్టి స్థలములలో బోధపడుననుట సమంజసము. 

బీశేన వివయములు___ వృత్తులందు ద్విత్యమును, బహుత్వమును నియతముగ 
కారికలలో చూపబడినవి. ఏకత్వము తప్పక స్ఫురించు 

““అభేదై కత్యమును అంగీకరించినను ఆయా 
క్యా విశేషము తెలియుచునే యుండును, వ్యాకరణ 

(ప్రకాశించు (ప్రయోగములు కొన్ని పె 
(ప్రయోగిములు ఇచట చూపబడినవి. కాగా 
చోటులందు నిమి త్తవశమున, కావలసిన నం 
సం[పదాయము లన్నింటికిని [పయోగముల పాభవమే మూలము. ॥125॥ 

వ్ లా అవతారిక... మీది శ్లోకము యొక్క అర్థమునే వివరింపుచున్నాడు. 

ళో వయస్విని పరిచ్చేదః (క్రీతేచాపి న గమ్యతే | 
ఇష్టో భేదాదృతే తత పరిమాణమనర్ధకమ్ ॥ 126 

రత = అచట, భేదాత్ = సంఖ్యావిశేషమును (ఎకత్వమును), బుతే = విడిచినచో, వయ స్వ డా వయస్సుగల వ్య క్రియందును, [కీతే + చ + అపి = కొనబడిన వస్తువునందును, గ్ = అభిమతమైన, పరిచ్చేదః డా నియతమైన కొలత, న- గమ్యతే = తెలియబడదు కాగా) పరిమాణమ్ = ప్రర్రి ప ః | 
) పరిమాణమును చెప్పు శబ్దము, అనర్థకమ్ = అర్థములేనిదగును. 

దం రాళ్ల రక య. మీది (పయోగములలో (శౌర్పిక, మాసజాత) “ఒకటి” అను షనంఖ్యను స్వకరించనియెడల, వ్య క్రియొక్క వయసునుగాని కొనబడిన వస్తు వుయొక్క వెలను ప [ 
లనుగాని నొక్కి చెప్పుటకు వీలుండదు. అట్టయినపుడు శూర్చ, మాస, అను పరిమాణమును టో ఎంచు శబ్దములను వాడుటయే వ్యర్థమగును (సంఖ్యా నియమము తెలియన పుడు వాడినందు వలన వచ్చు లాభమేమి 2). అందువలన . ఆ సలములలోని ప మా(తమే బోధించునని చెప్పక తప్పదు. " ఇరగ ణక బ్ధిములు ఎకళ్యన్తును 11261 

అనతారి కో... అందువలననే_ 

శో భిన్నస్యా భేదవచనాత్ పన్తాదిభ్యః శసోవిధిః | 
తద్ధర్మత్వాద భేదాత్తు ఘటాదిభ్యో న దృశ్యతే ॥ 127 

భిన్న స్యడా వేరుగా ఉన్న వానియొక్క_, అభేదవచనాత్ =అభేదమును చెపుటవలనను, తదర త్వాత్ = అది వాని స్వభావమగుట వలనను, గ శ గ 
(పస్థాదిభ్యః జు (పస్థృ్య మొదలగు పరిమా వాచ సః = ప న | న 

నాచకములకు, శసః = శక్ (పత్యయమున్సు, విధిః = విధించుట, (జరిగినది), ఆభేదాత్ +- తు = భేదము లేనందువలననే, ఘటాదిభంః == ఘట, మొదలగు జాతివాచకములకు, నం దృశ్యతే = కనబడదు (శస్ (ప్రత్యయము కనబడదు /" 

వృతి ) [126 
[పయోగములందలి తాత్పర్యము. అటుగాక 

౧ న్ని చేటలై నను = ఎన్ని నెలలై నను కావచ్చును" 
గును. (చెప్పదలచిన పరిమాణము విశదము 

హర్ప, మాస) స్ఫురించు మొదటిదైన 

సముద్రేశము 701 పదకాండము 
127] 

తాతృర్భంయము_ ““పస్థశః' (|పస్థమ్ - (పస్గమ్) ఇది తద్ధితవృ త్తి. |పస్థమనగా 

ఒక పరిమాణము. (కొలప్మాత = మానిక _లేక-_ అడ్డ అనవచ్చును), (పస్థ, శబ్దమునకు 

శస్, అను [పత్యయము చేరినది. ఇది “ఏప్స” అను అర్థమున (పవర్తీంచినది. వీప్ప, 
అనగా “ఉన్న వ్యక్తులలో (పతీయొక వ్య డ్రికిని అనుకొన్న పనిని సంబంధింపజేయుట. '* 

కాగా “పస్థశః - తండులాన్ - దదాతి" అని (పయోగించినవుడు, '“ఒక్కొాక అడ్జెడు 

బియ్యమును ఒక్కొకి వ్య క్రికిని ఇచ్చుచున్నాడు అసి యర్థము వచ్చును. 

పరిమాణశబ్దములు ఎల్హపుడును ఏకత్వమునే బోధించును. అది వాని స్వభావము. 
అనగా (పస్థములు వేర్వేరుగా ఎన్ని యున్నను ““పస్థి' అని పలుకగానే “ఒక పస్థమే'” 

అనియే తెలియను (రెండు, మూడు, మొదలగు భావనయే కలుగదు). కావున “పస్థశః'' 

మొదలగు [పయోగములలో “ఒకొక అర్జెడు ' అని ఏకత్వమే భాసించును. అభఖేదైకత్వ 

మిచట పనికిరాదు. 

కాని “ఘట” మొదలగు శబ్దములకు ఈ విధముగ శస్ |పత్యయము రాదు, 

ఘట, పట, మొదలగునవి జాతివాచకములు. ఆవి నియతముగ ఏకత్వమును చెప్పజాలవు. 

(ఎన్నింటినై నను చెప్పగలవు). ““ఘటళః”' అని యన్నచో అభేదై కత్యము పనిచేసి, “ఎన్ని 

ఘటములయినను'’ అన్నట్టు - సర్వభేదములను తనలో ఇమిడ్చికొను సామాన్యమైన సంఖ్యయే 

స్పురించును. 

వివరణము. '“సంఖై్యైకవచనాచ్చ వీప్పాయామ్”” (5-8-48) అనునది శస్ 

[పత్యయమును విధించు సూ[తము. “సంక్యావాచకమునకును, ఏకత్యమును బోధించు పరి 

మాణవాచకమునకును వీప్పయందు శన్ పత్యయమగును' అని యర్థము. ఉదా : దిశః. 

(సంఖ్య = దొ = ద్వ - దదాతి). (పస్థశః, (పరిమాణము = పస్థమ్ - (పస్థమ్ - దదాతి). 

ఇచటి సారమిది-- అభేదైకత్వ సంఖ్య అన్నది సకల సంఖ్యలయొక్కాయు 

సంబంధరూపమనియు, వృత్తులలో అది సామాన్యముగ భాసించుననియును వివరింపబడినది, 

అయినను శబ్ద శక్తులును, [పయోగస్వభావములును ఆతివిచి[తములు. తదనుసారము వృత్తి 

యందు కూడ కొన్నిచోట్ట ఆయా సంఖ్యావి శేషములు స్ఫురించును. మరికొన్నిచోట్ట సంఖ్యా 

సామాన్యమే అనుభూతమగును. “ఇది ఇర్రి” అని నొక్కిచెప్పుట సాధ్యము కాదు. అందు 
వలన సూతమునుగాని వా,ర్తికమునుగాని భాష్యమునుగాని - వేరొక వ్యాకరణ సంప్రదాయ 

మునుగాని ప్రయోగములను బట్టియే సమన్వయించుకొనవలయును. (పయోగమునకు శాస్త్రము 

లొంగవలసినదేగాని శాస్త్రమునకు (ప్రయోగము లొంగుట సంభవింపదు. ఇదియే భాష 

యొక్కయు వ్యాకరణము యొక్కయు రహస్యము. 

అభేదై కత్యము విషయమున బయలుదేరిన శంకలకు ఈ విధముగ సమాధానములు 

చూపబడినవి. 112/1 

అవతారిక “సంఖ్యాభేదము లన్నియును తొలగుటయే ఆభేదై కత్యము” అను. 



హత్యపదీయము 702 వృ స్తీ / [ 128 పక్షము కూడ ఉన్నది, “త|దూపే౭వయవే వృత్తా సంఖ్యాభేదో నివర్తతే” (98 వ కారిక) 
ఆను వచనము ఈ పక్షమును తెలుపును. దీని నవలంబించినను విరోధములను పోగొట్టవచ్చు 
నని చూపుటకు |ప్రారంభింపుచున్నాడు. | 

ల్! శూయతేవచనం య్యత్రభావ స్వత విశిష్యతే | 
నివ ర్రతేయద్యచనం తస్యభావో న విద్యతే I 128 

యత = ఎచట, వచనమ్ = ఏకవచనము, ద్వివచ నము, మొదలగునవి, [భూయతే = విన 
బడునో, త|త = అచట, భావః = సంఖ్య అనెడి ధర్మము, విశిష్యతే = వేరుచేయబడును, 
యత్ = ఏ, వచనమ్ = వచనము, నివర్తతే = పోవునో, తస్య = దానియొక్క, భావః = 
సంఖ్య, నశ విద్యతే = ఉండదు. 

తాల్ఫర్యంయము__ వాక్యమందు ఏకవచనము, ద్వివచనము మొదలగు వచనములు 
వినబడును. కాన అవి బోధించు ఒకటి, రెండు, మొదలగు సంఖ్యలు కూడ స్పష్షముగ 
నుండును. వృ త్తియందు వచనములు తొలగిపోవును. కావుననే ఆయా సంఖ్యలును నివ రిం 
చును. (ఇట్టు సంభ్యావిశేషములు పోవుటయే అభేదై కత్వమనబడును). 11281 

అవతారిక... వృత్తియందు విభక్తి (పత్యయములు (సు - జొ - జస్, మొదలగు 
నవి) లేకుండుట సహజము. అయినను [ప్రత్యయ లక్షణము సిద్ధించుట కై విభక్తులున్నట్లు A 

(an _—_ ల చూపించుటయు, వానికి లుక్కు_ను చెపుటయును జరుగునని చెప్పుచున్నాడు. 

ళో కౌర్యం సత్తా శయం శాన్తా9దప్రవృ త్తి రదర్శనమ్ । 
వాక్యే దృష్టంయదత్యంతమభాన సస్య వృత్తిషు ॥ 129 

అ|పవృ త్తిః = విభక్తులు పుట్టకుండుటయే, అదర్శనమ్ = ఉండవలసినడి కనబడకుండుట 
-లేక- లోపము, (భవతి = అగును), సత్తాశయమ్ = విభ క్రి పత్యయముయొక్క. ఉనికిని 
ఆ|శయించు, కార్యమ్ = కార్యము, శాస్త్రాత్ = శా స్త్రమువలన, (భవతి = అగును 
వాక్యమందు, యత్ = ఏది, దృష్టమ్ = చూపబడినదో, తస్య = దానికి, వృ త్తిష =వృత్తు 
లందు, అత్యంతమ్ = పూర్తిగా, అభావః = లేకుండుట, (భవతి = జరుగును) 

)» వాక్కే = 

+ 

తాత్సర్శంయు___ తమ తమ యర్థ ముల ఆవశ్యకత లేనందున ఆయా విభ కి 
(పత్యయములు వృ త్తియందు పుట్టనే పుట్టవు. అయితే శా న్రీయములగు కొన్ని కార్యములు 
పవర్తించుటకై, (తవక, మమక, మొదలగు ఆదేశములు ఏకవచనము పరమగునపుడు విధింప 
బడినవి) పత్యయములు పుట్టినట్టును అవి లోపించినట్టును చూపబడును. పిదవ [ప్రత్యయ 
లక్షణము న్నాశయించి ((పత్యయము లోపించినను తన్నిమిత్తమన కార్యము వచ్చుట) ఆయా 
కార్యములను చేయదురు. - 

వాస్తవమున వాక్యము వేరు - వృత్తి వేరు. కావున వాక్యధర్మము లేవియును 

సముద్దేశము 703 వదకాండము 
130] 
వృ త్తియందుండవు. అందుచే వృత్తియందు సంఖ్యాభేదమును బోధించు విభక్తులు ఊండవను 

టయే సముచితము. 

ఎినరణము___ “సుపోధాతు |పాతిపదికయోః'' (2-4-71) అను స్కూతము 

నృ త్తియందలి సుప్ (పత్యయములకు లుక్కు_ను చెప్పును: (దీని యర్థ మిదివరకు విశ దీక 

గింపబడినది - 106, 121, శ్లోకములు), ““పత్యయలోపే [ప్రత్యయ లక్షణమ్” (1-1-62) 

అను సూూతము “*పత్యయము లోపించినను అది యుండగా వచ్చు కార్యము రావచ్చును?” 

అని చెప్పును. (ఇదియు వెనుక వ్యాఖ్యాతము. 121 వ శోకము). 

వృత్తియందు విభక్తులు పుట్టి లోపించుట కేవలము కాన్ర్రీయమైన కల్పనమనియు, 

అసలు విభక్తులు పుట్టకుండుటయే సహజమైన స్థితియనియును ఇచటి సారాంశము. ॥1291॥ 

అవతారిక. వృత్తియందు సుప్ |ప్రత్యయములు పుట్టవన్నచో, ఏకవచనము, 

ద్వివచ నము, మొదలగునవి అచట లెవనియే ఫలించును. అయినపుడు పత్యయలక్షణము 

నవలంబించినను ఆయా కార్యము లెట్టు పవ ంర్తించును ?- అను శంకకు బదులు చెప్పు 

చున్నాడు. 

ట్లో సంజ్ఞావిషయభేదార్థం (ప్రస కాదర్శనం స్మ తమ్ । 
(శూయమాణం తు వచనం విశిష్టముసలభ్య తే i 130 

సంజ్ఞావిషయభేదార్థమ్ = “లోపము” అను సంజ్ఞయొక్క విషయమును వేరుచేయుటకేె , 

[పసక్తాదర్శనమ్ = ఉండవలసిన దానియొక్క ఆదర్శనము, స్మతమ్ = చెప్పబడినది, 

(శూయమాణమ్ = వినబడు, వచనమ్ = తు = వచనమైతే, విశిష్టమ్ = పూర్తిగా, ఉపలభ్యతే 

= స్వీకరింపబడును. 

తాళ్ఫర్భం ము... లోపసంజ్ఞ యొక్క- విషయమును _ స్పష్టపరచుటకు “రకచో 

తప్పక ఉండ వలసినది (ప్రత్యయము మొదలగునది) కనబడకుండుటయే లోపమని'' లక్షణము 

బయలుదేరినది. ఆందుచే లోపమనిగాని “లుక్కు.” అనిగాని అనగానే ఒకానొక [పత్యయ 

మచట ఉండక తప్పదని ఊహింపదగును. కాగా వాక్యమందు విభక్తి పత్యయములు (వచన 

ములు) వినబడును. వాక్యముతో సమానమైన (ప క్రియావాక్య మొకటి వృత్తియందును కల్పింప 

బడును. వాక్యమందువలెనే ఇచటగూడ వచనములనుసరించును. వృ_తియందు సాక్షాత్తుగ 

వచనములుండవు. అయినను ముందున్న |ప|క్రియావాక్యమునుబట్టి “ఉన్నట్లు” అనుమానింప 

వచ్చును, ఈ తీరు నమసరించియే [పత్యయలక్షణమున్ను ఆయా కార్యములు [ప్రవర్తించుట 

యును కుదురును. 
ము 

వివరణము. “అదర్శనం లోపః' (8-1-60) అన్నది లోపసంజ్ఞను వివరిం 
చిన సూత్రము. ““ఆదర్శనము' అనగా కనబడకుండుట. తాను ఉండదగినచోట కనబడు 

టయు, లేనిచోట కనబడకుండుఓయు |పతియొక' దానికిని సహజమే. అందుచే అదర్శనమని 



వాక్యపదీయము 704 వృత్తి 
[131 

సామాన్యముగా అన్నచో అన్నింటికిని “లోప సంజ్ఞ రావలసి వచ్చును (ఎప్పుడో ఒక ప్పుడు 
(పతియొక టియు కనబడదు). ఈ దోషమును వారించుటకు “పస క్షమైన దానియొక్క.” లా 

అనగా - తప్పక ఉండవలసిన దానియొక్క - అదర్శనమే లోపమని వ్యాభ్యానించిరి. 

(పత్యయమునకు జరిగిన లోపమును లుక్, జ్జ, లుప్, అను పదములలో ఏదో 
ఒక పదముతో బోధింతురు. ((పత్యయస్య లుక్ స్ట లుపః (1-1-61) వృ త్తియందలి సుప్ 
(ప్రత్యయములకు లుక్కు. [పవ ర్రించును. 

కాగా _ప్రకృతము - వృ త్రియందు వచనములకు (సుపష్పులకు) లుక్కు. అన్నందు 
వలన ఆ (ప్రత్యయము లచట ఉన్నట్లు అనుమానింపవలెను. వాస్తవముగ అవి యచట 
లేనందున, ఆవి యుండుటకు తగిన ఒక (ప,కియా వాక్యమును కల్పింపవలెను. అది వృత్తికి 
పూర్వావస్థ. అట్టి కల్పనకు మూలము సహజమైన వాక్యము. (పతియొక వృత్తియందును 
ఇదియే తీరు. 

వాఠక్యమందును (పకకి యావాక్యమందును వచనములు పూర్తిగా వినబడును, కావున 
ఆవశ్యకతను బట్టి ఆ వచనముల నాశ్రయించిన కార్యములు ఆయా చోటులందు [పవర్తిం 
చును. వృ త్తియందుకూడ (ప్యకియావాక్యమును బట్టి, ఆయా వచనములున్నట్టు ఊహించి 
కార్యములను [(పవర్తింపజేయనగును. అందువలన ““పత్యయ లక్షణము” అను పద్ధతికి 
వృ త్తియందెట్టి ఆక్షేపమును లేదు. - 

బిశెష విషయములు... సంశ్యాభేదములన్ని యు ఇమిడియున్నట్టిదియు, సకల 
సంఖ్యలయొక్క-  సంబంధరూపమైనట్టిదియను అభేదైకత్వ సంఖ్యయని మొదటి మతము. 
అందు వృ క్రియందు పవ ర్తించు ఆదేళాదులచే, (తావక, అనుచోట ““తవక'” అను ఆదేశము 
కావలసిన సంఖ్య తెలియుచుండునని వెనుక చూపబడినది. 

ఉన్న సంఖ్యలన్నియు తొలగుటయే అభేదై కత్యమని రెండవ మతము. ఈ 
మతమున ఆదేశాదులచే [ప్రత్యయ లక్షణమును దానివలన (ప|కియా వాక్యమును ఊహించి, 
అందున్న సంఖ్యను వృ త్తియందును చెప్పవచ్చునని ఇచట విశ దీకరింపబడినది. 11801 

అవతారిక... మీది కారిక చూపిన సమాధానములో దోషమున్నదని చెప్పుచున్నాడు. 

లో అభావో వా లుకో యత రూపవాన్ వా విదియతే । 

వ్యభిచారాన్ని మి త్తస్య త|తాసాధుః (పసజ్యతే ॥ 181 

యత = ఎచట, లుకః = లుక్కుయొక్క_, అభావః +- వా = లేకుండుటగాని, రూపవాన్ + 
వాకా నియతమైన స్వరూపముగల ఆదేశముగాని, _ విధీయతే = విధింపబడునో, తత 
అచట, సిమిత్తస్య = నిమి త్తముయొక్క్ల, వ్యభిచారాత్ =లేకుండుటవలన, అసాధుః =అసాధు 
వైన [పయోగము, (పసజ్యతే = కావలసి వచ్చును (పొ ప్రించెడిని), 

ETT తాము, 2.7 

సము ద్రేళము 705 పదకొండము 

2 eo — 132] తాత్పర్యము సంథ్యాభేదములు తొలగుటయే  (భేదాపోహము = భేదములు 

పోవుట) అభేదై కత్యమను పక్షమున, సుప్పులకు లుక్కురాని వృ త్తియందును (స్తోకాన్ము క్రః) 

ఏకత్యమున విధింపబడిన ఆదేశములుగల వృ త్తియందును (తావక, మొదలగునవి) దోషము 

కలుగును, 

వివరణము వాక్యదళలో ఉన్న సంఖ్యలు వృత్తిలో తొలగుటయే అభేదై కత్య 

మనియు, ఆవశ్యకమైనచోట ప్రక్రియా వాక్యమందలి సంఖ్యను వృ త్తియందు |గహింప 

వీలగుననియును మీది కారిక విశదీకరించినది. 

కాని ఇట్టు చెప్పినందువలన కొన్నిచోట్ల చిక్కులు వచ్చును. ఉదా; ““స్తోకా 

న్ముక్తః”. ఇచట పంచమికి ““అలుక్కు'" (లోపము రాకుండుట) విధింపబడెను. ““సోకా 

భ్యామ్ ముక్తః, సో కేభ్యో ముక్తః” అను వ్మిగహమున ద్వివచన బహువచనాంతములతో 

సమాసమే జరుగదనియు, ఆవశ్యకమైన యెడల “సోకాన్ము క్తః” అను దొనివలననే ద్విత్వ 

బహుత్వములు బోధపడుననియును వెనుక సూచింపబడినది (106 వ కారిక). అందువలన 

ద్వివచనములోను బహువచనముతోను ఉండు ప్మక్రియా వాక్యములు ““స్తోకాన్ము క్తః”' అను 

సమాసమునకు పూర్వావస్థలు కాజాలవు. అచటనున్న వచనములను సమానమున తీసికొని 

వచ్చుట కుదురదు. కాగా ద్విత్య్వమందును బహుత్యమందును “సోకాన్ము క్రః' అను సమాసము 

అసాధువు కావలసి వచ్చును. 

అట్లే ““తావకఃి అను తద్ధితవృ త్రియందును దోషము కలిగెడిని. ఇచట ఏక 

వచనమున (సువ్ పత్యయము కాదు. ఒక వస్తువును= ఒక వ్య కీని చెప్పునది) ““తవక 

అను నాదేశము విధింపబడెను. ఇది బోధించు ఏకత్వము వృత్తియందు తొలగిపోయినచో 

““తావకి' అను దానివలన అభిమతమగు నర్థము (“నీకు చెందిన” - ఆనునది) లభింపక 

పోవును 11811 

అవతారిక... అభేద కత్వము విష యమున బయలుదేరిన రెండు మతముల 

యొక్కయు పరమార్థమును చూపుచున్నాడు. 

థో భేద: సంఖ్యావి శేషో వౌ వ్యాఖ్యాతో వృ_తివాక్యయోః | 

7 సర్వత్ర వ విశేషసు నావశ్యం తాదృళో భవేత్ ॥ 132 
అ adr. 

భేద = సంథ్యాభేదముగాని, సంథ్యావి శేషః ౫ .వా౫ సంథ్యావిశేషముగాని, వృ త్తివాక్యయోః 

= వాక్యమందును వృ త్తియందును, వ్యాఖథ్యాతః = చెప్పబడెను, సర్వత = అంతటను, 

విశేషః - తు = విశేషమైతే, ఆవశ్యమ్ = తప్పక, తాదృశః + ఏవ = అట్టిదే, న + భవేత్ 

= కానక్క_రలేదు. 

తాత్స్రర్భము.- వాక్యమందు సంఖ్యా భేదము తెలియుననియు, వృ త్తియందు అది 

తెలియక అభేదైకత్యము తెలియననియును విళదీకరింపబడినది. కాని వృ త్రియందుకూడ 

[45] 
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[133 కొన్నిచోట్ట సంఖ్యాభేదము సహజముగ స్ఫురించుచుండును. అంతమా[తమున “వృత్తి వాక్యము వంటిదే” అని భావింపకూడదు. 

వివరణము... “వాక్యము వేరు ౬ వృత్తి వేరు” అని వృ త్తివాక్యముల విభిన్న ధర్మములను విశదముచేయు సందర్భమున, ' 'అభేదై కత్య సంఖ్య” వృత్తియొక్క. ధర్మమని భాష్యకారుడు చెప్పెను. దాని తీరు తెన్నులను సామాన్యముగా నిర్దేశించెను. అయినను ““తావకః” (నీవాడు) “మాసజాతః”' (ఒక నెలబిడ్డ) మొదలగు వృత్తులలో కూడ సంఖ్యా విశేషము స్పష్టమగుచునే యుండును. అంతమాాతమున “వృ త్రియందును వాక్యమందును సంఖ్యావిశషము స్ఫురించుట సమానవ్మే”* అని అనరాదు. “*రాజపురుషః** మొదలగు పెక్కు వృత్తులలో సంఖ్యాభేదమెన్న డును స్పురింపదు గదా | 

ఎశేష విషయములు అభేదై కత్వనంఖ్యకు నిర్ధష్టముగా లక్ష్షణమును చెప్పుట మిక్కిలి కష్టము. భాషయొక్క స్వభావము ననుసరించి (పయోగములలో వై చిత్రము లుండును, శబ్దశక్తులు విచి|తములును అనంతములును గదా: అందుచే అభేదై కత్యమునకు లొంగని [ప్రయోగములు కొన్ని యుండవచ్చును. అంతమాతమున ఆ ధర్మమునే [తోసి పుచ్చ నక్కరలేదు, 

ఏ లక్షణమైనను సామాన్యధర్మ మును బట్టియే బయలుదేరును. దానికి లోబడని విశేషములు కొన్ని ఎప్పుడును ఉండును. విశేషించి భాషయొక రౌ ధర్మములకు లక్షణమును చెప్పుట మరియు కష్టము. దేశము, కాలము, వ్యక్తి - వీనియొక్క_ పరిణామములచే. భాష యందు ఎన్నో విచితములు కనబడుచునే యుండుసు. కాగా ఎచటనై నను [పయోగములో కొద్ది వ్యభిచారము (లక్షణము కుదురకుండుట) సంభవించినను _ దానినిబట్టి సామాన్య లక్షణ మును తిరస్కరింపకూడదు. 
॥182॥ 

అవతారిక - సంఖ్యావిశేషమువలెనే లింగవిశ్లేషము క్రూడ్ర వృత్తులలో కొన్నిచోట్ల భాసింపదని చెప్పుచున్నాడు. 

శో జాతేళ్చ భేద హేతుత్వాన్న లింగేన విశేష్యతే | 
(పధానం మృగదుగ్గాదౌ గార్లీవ్వ శే నస కమః ॥ 188 

మృగదుగ్గాదౌ = “మృగదుగ్గమ్” మొదలగుచోట్ట, జాతే; 
భేదమునకు కారణమగుటవలన, 
విశేష్యతే = వేరుచేయబడదు, గా 

తీరు న = లేదు. 

[పధానమ్ = ముఖ్యమైనది, లింగేన = లింగముతో, న-- 
గ్గప్పులే ఇ “గారిప్కుతి” అనుచోట, నక ఆ, [కమః = 

తాత్పర్యము. “మృగదుగ్గమ్” 
పదము. దాని యర్థమే |ప్రధానము. దానిని విశే 
చును. అది శజాతినిగాని ( 

(లేడి పాలు). ఇచట “దుగ్ది” శబ్దము ఉత్తర 
మించి చెప్పుటకై “మృగ శబ్ద ముపయోగిం 

మృగత్వమను సామాన్యధర్మమును), వేరొక జాతిని వారించుటను 

లాట న వ 

సముదేశము 107 పదకొండము 
134] 
(మృగత్వముక న్న వేరయిన జాతి ఏదియు కాదనుభావమును) గాని, బోధించును. కావున 
పురుషుడు, స్రీ మొదలగు లింగ ముయొక పన క్రి యుండదు, మృగస్య దుగ్గమ్ 0 

అనియే విిగహమును చూపవలెను. 

లా 

“గార్లీపు తః” మొదలగు కొన్ని చోట్ల మాతము అ పధానమైన శబ్దమునకు 
(గార్గి) లింగ విశేషముతో సంబంధము తప్పక ఉండును. 

వివరణము దుగ్ధమును విశేషించుటయే (వేరుచేసి చూపుట మా(తమే) పయో 
జనమైనపుడు పూర్వపదము కేవలము జాతివాచకముగా ఉండుటయే సముచితము. లేదా__ 
జాత్యంతరమును వారించునదియైనను అది కావచ్చును. అయినపుడు ఆడ, మగ మొదలగు 
లింగమును నొక్కి. చెప్పనక్కరలేదు. లోక వ్యవహారమే యున్నది. లింగమును నొక్కి షూ, 

చెప్పదలచినచో “మృగ్యాః దుగ్ధమ్ అని వ్య స్త పయోగమునేగాని సమాసమును వాడరాదు, 
“రుక్కుటాండమ్ ” (కోడిగుడ్డు) “భాగమాంసమ్”” (మేకమాంసము) మొదలగు |పయోగము 
లలో కూడ ఇదియే తీరు. 

అయితే లింగమును నొక్కి చెప్పినందువలన కొన్నిచోట్ల ఉత్తరపదము యొక్క 
ఆర్థమునకు (పళంసయో - నిందయో -లేక_ వేరొక విశేషమో తెలియచుండును. అట్టిచోట్ట 
పూర్యపదార్థమునకు లింగముకూడ విశేషణమగును. ఊదా: గార్గిపు తః, మొదలగునవి. 

కాగా “మృగదుగ్గమ్” మొదలగుచోట్ల పూర్వపదము సామాన్యముగా జాతినే 
టోధించుననియు, లింగ విశేషమును బోధింపదనియును సారాంశము. 

(7) “విశేషణానాం చాజాతేః” (12-52) అను సూత్రముయొక్క 
నమర్గ నము 

అవతారిక. వృ త్రియందలి పూర్వపదము జాతిని బోధించునపుడు, సంఖ్యా. 
భేదమువలెనే లింగభేదము కూడ సామాన్యముగా నమసిపోవును. కావుననే '*విశేషణానాం 

ల చాజాతే” (1-2-52) అను సూత్రమును ఆరంభింపవలసి వచ్చినదని చెప్పుచున్నాడు. 

ళో అభేరే లింగసం థ్యాభ్యాం యోగాచ్చుక్లం పటా ఇతి; 
(పస _క్తే శా స్ర్రమారబ్దం సిద్దయే లింగసంఖ్యయోః ॥ 134 

అభేదె = భేదము లేనపుడు, లింగసంఖ్యాభ్యామ్ = లింగముతోను, సంఖ్యతోను, యోగాత్ = సంబంధమువలన, శుక్లమ్ - పటాః + ఇతి = “శక్టమ్ - పటాశ” అను [పయోగము, 
(పస కే = పొ ప్రమగుచుండగా, లింగ సంఖ్యయో 8 = లింగ సంఖ్యల యొక్క, సిద్ధయే = 
సిద్ధికై, శాస్ర్రమ = స్తూతము, ఆరబ్బమ్ = ప్రారంభింపబడెను. 

తాత్పర్యము... లింగముయొక్కయు సంఖ్యయొక్క.యును భేదము తెలియనపుడు 
సామాన్యమైన లింగసంఖ్యల సంబంధము ననుసరించి, నక్లమ్ పటాః'” అను రీతిని పయో 
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గము కానున్నది. దానిని వారించి శుక్టాః పటాః'' అను అభిమత మైన [ప్రయోగము సిద్ధించు 

టకై “నిశేషణానాం చాజాతేకి' అను సూత మారంభింపబడెను. 

వివరణము (1) 'తద్ధిత (పత్యయమునకు లుప్పు (లోపము) జరిగినపుడు, 

ఆ (పత్యయముచే టోధింపబడు అర్థమునకు విశేషణముగా నుండు అర్ధమును చెప్పు శబ్దము 

విషయమున, |ప్రకృతికివలెనే ((పత్యయముయొక్క- (ప్రకృతికి) లింగమును సంఖ్యయును 

అగును. అట్టి విశేషణము జాతివాచకమైనచో ఈ తీరు వ.ర్తింపదు' అని ప్రై సూత్రము 
యొక్క- అర్థము. ఉదా : “పంచాలాః రమణీయాః”. ఇచట “పంచాలానాం నివాసః” 

అను నర్థమున అణ్ |పత్యయము వచ్చుటయు అది లోపించుటయు జరిగెను. పిదప “లుపి 

యు క్రవద్వ్య_ ణనేే (1-8-51 ఇది 110 వ కారికలో వివరింపజడినది) అను సూత్రము 

వలన యు క్రవద్భావము కలిగి “*పంచాలాః” అని పుంలింగమును బహువచనమును సిదించి 

నవి. (లేనియెడల [పత్యయముయొక్క- ఆర్థము “నివాసః” నివాసము. అది ఒకటియేకాన 

ఏకవచనము ఉండవలయును.) పంచాలాః, అను దానికి “రమణీయ” శబము విశేషణము. 

కాగా ప్రకృత సూతముచే ఇచట కూడ (ప్రత్యయ |పకృతియొక్క.. లింగసంఖ్యలే అను 

వ ర్తించినవి. (రమణీయాః) “పంచాలాః జనపద అన్నది _ప్రత్యుదాహరణము. ఇచట 

జనపదశబ్దము జాతివాచక మైనందున (జనపదః = (ప్రదేశము. జనపదత్వము జాతియగును) 

(పకృతియొక్క లింగ సంఖ్యలు సంబంధింపవు. ఇది “విశేషణానాం చాజాతి అను 

సూతముయొక్క- వా స్తవస్యరూపము. 

(2) ఆయితే ““పంచాలాః రమణీయాః'” మొదలగుచోటు లన్నింటియందును 

విశేషణ విశేష్యములకు సామానాధికరణ్యము (ఒకే అర్థమును బోధించుట) ఉండునుగాన, 

““లుషియు క్షవత్'' మొదలగు సూతముచేతనే యుక్తవద్భావము సిద్ధించునని భావించి 

“విశేషణానామ్'' ఇత్యాది సూత్రమును భాష్యకారుడు |త్రోసిపుచ్చెను. 

(8) అయినను గుణవచనముల విషయమున (శుక, కృష్ణ, మొదలగునవి) అభి 

మతమైన లింగ సంఖ్యలను సాధించుట కీ సూత ముపయోగించునని భాష్యకారుడే తుదకు 

సమర్థించెను. అనగా “'“నణవచనానామాశయతో లింగవచనాని”* అను సం, పదాయ సిద్ధమైన 

వచనమునకు మారుగా “విశేషణానామ్'” ఇత్యాది సూత్ర ముపయోగించునని ఆతని యాళ 
యము. 

(4) గుణవచనము లనగా సామాన్యముగా రంగులను చెప్పు శబ్దములు. రంగులకు 

ఆధారమైన (ద్రవ్యములు ఆశయములనబడును. అట్టి [ద్రవ్యములను చెప్పు శబ్బములయొక్క_ 

లింగ సంఖ్యలే గుణవాచకములకును అగునని పై వచనముయొక్క_ తాత్పర్యము. ఉదా : 

“నక్టః పటః, వక్టౌ పటౌ, శుక్టాః పటాః” మొదలగునవి. ఈ |ప్రయోజనమును “విశేషణా 
నామ్” ఇత్యాది సూత్రము సాధించునని భాష్యకారుడు భావించెను. 

(ర) గుణవచనముల విషయమున కూడ ఒక చిత్రమున్నది. అవి ఆశయమైన 

న a nce 
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(దవ్యమును సూటిగా తెలుపజాలవు. దానిని తెలుపుటకు “మతుప్'” అను తద్దితమును 

(“అది గలది” అను నర్భమున) గుణవచనములకు బేర్చవలెను. పిదప “నృణవ చనేభోో 

మతుపోలుగిష్టః”” (గుణవచనములకు పరమైన మతుప్పు లోపించును) ఆను వచనముచే 

(ప్రత్యయము లోపించును. |పకృత సూ త్రమువలన ఆశ్రయము యొక్క_ లింగవచనములు 

సిద్ధించును. 

(6) ఇట్టి పూర్వరంగము తెలిసిననేగాని ఈ కారికయొక్క- ఆశయము విశదము 

కాదు. ఇపుడు దీనినిట్టు వివరించుకొనవచ్చును. 

వ్యాకరణము పదములనే సంస్కరించునను పక్షమున తొలుత శుక్ట శబ్దము 

కేవలము తన యర్థమునే బో ధించునదియె, సామాన్యమైన నపుంసక లింగమును సామాన్యమైన 

ఏకత్వ సంఖ్యను పొందును. “శుక్టమ్' అని ఏర్పడును. పిదప వాక్యావస్థను చూపదలచి 

“ప్రట్రాఃి' అని విశేష్యమైన పదమును ప్రయోగించినను, తొలుత జరిగిన పదముయొక్క- 

సంస్కారము తొలగిపోవుట సముచితము కానందున (అది అంతరంగము - అనగా ముందుగా 

జరిగినది) “శుక్రం పటాః'” అని పయోగము పా ప్తీంచుచున్నది. దానిని వారించి వి'శేష్యాను 

సారముగా లింగ సంఖ్యలుండునని బోధించుటకు “*విశేషణానామ్” ఇత్యాది సూూతము 

బయలుదేరెను. 

విశేష విషయములు. వాక్యావస్థను తీసికొనక పదములను మా[తమే వేర్వేరుగా 

(గ్రహించి. ఏ పదమున కా పదమునకే వ్యాకరణ కార్యములను చేసి విడుచుటను పద 

సంస్కార పక్షమందురు. ఈ పక్షమందు వేరొక పదముతో సంపర్కముండదుగాన, (పతి 

యొక పదమును తన యర్థమును మాత్రమే సామాన్యరీతిని బోధించును. లింగ విశేషము 

తెలియనపుడు నపుంసకమును, సంఖ్యాభేదము తెలియనపుడు ఏకత్వమును వచ్చుననుట 

సంప్రదాయము. అట్టి నపుంసకమును లింగ సర్వనామమనియు అట్టి ఏకత్వ సంఖ్యను 

సంఖ్యా సర్వనామమనియు వాడుట గలదు. ఈ సంస్కారము అంతరంగము. దీని తరువాత 

పదమునకు వేరొక పదముతో సంబంధమును చూపి" విశేషార్థమును బోధించు వాక్యదళను 

ఏర్పరచినను, ఆంతరంగమైన పదసంస్కారము నశింపదనుట ఒక విధమైన శాన్ర్రీయ భావన. 

“గుణే శుక్చాదయః పుంసి గుణిలింగాస్తు తద్వతి” (శక, మొదలగునవి గుణమును 

చెప్పినచో పుంలింగములు గుణముగల దానిని చెప్పినచో విశేష్య నిఘ్నములు - అనగా విశే 

ష్యము యొక్క లింగమును పొందును) ఆను వచనముతో అమరసింహుడు ఇంచుమించు ఈ 

కారికయొక్క. భావమును విశదీకరించెను. ul84n 

అవతారిక సామాన్యముగా వట్టి విశేషణమునై నను బోధించు ““విశేషణమ్”” 

అను పదముచే గుణవాచక మును మృాతమే (శుక్ల, కృష్ణ, మొదలగునది) గహించుట ఎట్లు ? 
ల) “లజ ర 

అను శంకకు సమాధానమును చెప్పుచున్నాడు. 



వాక్యప దీయము 710 వృతి 
D 135 

లో పరార్ధం శేషభావం యో వృ_త్తిష (పతిపద్య తే | 

గుణో వి శేషణ తేళిన స స్కూశే వ్యపదిశ్యతే ॥ 185 

యః 2 ఏ, గుణః = గుణము, పరార్థమ్ = ఇతరముకొరకు, _ శేషభావమ్ = ఆధారపడి 
స వృత్తిషు = వృత్తులలో, [పతిపద్యతే = పొందునో, సః = ఆ గుణము, విశేష 

ణత్వెన = వి శేషణముగా, సూతే = స్తూతమందు, వ్యపదిశ్యతే = చెప్పబడును. 

వంతున తాతృర్యము.__ తద్ధితవృ త్రియందు' తన పారతం[త్యమును, (దవ్యముయొక్క- 

') ం|( మును ఏ గుణము బోధించునో అదియే విశేషణమని [గపింపవలెను. “వశేషణా 

నామ్ ఇత్యాది సూ[తమందలి విశేషణ శబ్దమునకు తాత్సర్యమిదియే. 

ee, వివరణము... ద్రవ్యమును బోధించునపుడు శుక్ల, మొదలగు గుణవాచకములకు 
మతుప్ (ప్రత్యయము (జక్లః = అస్య = అ స్టి= తెలుపు దీనికి గలదు = జక్టమత్) చేరు 

టయు అది లోపించుటయ సహజము. అట్టు జరిగినపుడే అవి విశేష్యమైన (ద్రవ్యమును 
బోధింపగలవు. అందువలన ఇచట విశేషణమనగా ““దవ్యముపై ఆధారపడు గుణము ఆను 

భావమును తీసికొనవలెను. 

విశేష విషయములు... వ్యావర్తకము, భేదకము (వేరుచేయునది) మొదలై న 
ఆర్థములను ఇచటి విశేషణ పదమునకు చెప్పకూడదు. కేవలము “పరతం[తము”” అను 
నర్థమునే చెప్పవలెను. కాగా *గుణమ్ + ఊఉ కవాన్'' = గుణమును చెప్పునది=ాగుణవచ నము 
అని చెప్పి, శుక్త, మొదలగు శబ్దమునే ఇచట విశేషణముగా [గహింపవలెను. 1 1851 

అవతారిక... ““వ్యాకరణముచేయు సంస్కారము వాక్యమున కే” అను పక్షమున 
వాక్యమందలి పదముల పరస్పర సంబంధమువలననే “శకః _ గుణః - అస? - పటస్య' 
(ఈ బట్ట రంగు తెలుపు) అను రీతిని గుణవచనములకు నియతమైన లింగమును సంఖ్యయును 
తెలియుచుండును. అయినపుడు “విశేషణానామ్”” ఇతాంది సూ|తమెందులకు ?- అను 
శోంకకు బదులు చెప్పుచున్నాడు. ' 

లో శబ్దాంతరత్వాద్వా'క్యేషు విశేషాద్యపి (శుతాః | 

వృ_త్తేరభిన్నరూపత్వా _త్రేషు వృ త్తిర్న విద్యతే ॥ 186 

యద్యపి = ఆలోచింపగా, వాక్యేషు = వాక్యములందు, శద్దాంతరత్వాత్ = వేరు శబములగుట 
వలన, విశేషాః= ఆయా లింగ సంభ్యాభేదములు, [శుతాః = వినబడును, తథాపి = 
అట్టయినను) వృతేః = వృత్తి, అభిన్నరూపత్వాత్ = ఏకరూపమగుటవలన, తేమ = ఆ విశే 
షములందు, వృత్తిః = వృత్తి, న + విద్యతే == ఉండదు. 

తాత్సర్యాము.__. ““వాక్యమందలి శబ్దములు వేరు. వృ త్తియందలి శబ్దములు వేరు” 

అని ఇదివరకు పెక్కుసారులు చెప్పబడినది. కాగా-' “వక్లః - గుణః - అస్య = పటస్య” 

లా 

సముద్దేశము 711 పదకాండము 
137, 138 | 
అను వాక్యమందు లింగ సంఖ్యల విశేషములు స్పష్టముగ తెలిసినను, శుక, అను గుణవచ 

నమునకు ““మతుప్” అను తద్ధిత మును చేసి తద్ధితవృ త్తిని సంపాదింపదలచినపుడు మా|తము 

ఆ విశేషములు తెలియవు. ఇట్టి చోటులందు వృశత్తివిషయమున సామాన్యము (లింగ 

సామాన్యము - సంభ్యాసామాన్యము) భాసించుటయే సహజము. అందుచే వృత్తియందు విశేష 

ములు తెలియటకై '“విశేషణానామ్' మొదలగు సూత్ర మావశ్యకము. 

బివరణయ__ ఉన్నదున్నట్టుగ వాక్యమునే తీసికొని అందలి పదములకు 

ఆవళ్యకమైన సంస్కారములను చూపుటను వాక్యసంస్కార పక్షమందురు. ఇందు పదము 

లును పదార్థములును పరస్పరము కలిసియుండునుగాన ఆ యా లింగములును, సంఖ్యలును 

స్పష్టముగ తెలియుట కవకాశమున్నది. అయినను వృత్తి పదముల విషయము వేరు. వాక్య 

మునకును వృ త్తికిని ఎట్టి ఫోలికలును లేవు. ఆది (వృత్తి) ఎల్లపుడును ఒకే తీరులో నుండును, 

వాక్యమందొక భాగముగా ఉన్నను దాని స్యభావము మారదు. అందుచే గుణవచనములకు 

చెందిన తద్ధితవృ త్రియందు వెనుక చూపిన రీతిని సామాన్యమే స్ఫురించునుగాని విశేషములు 

స్పురింపవు. ఆ విశేషములను సాధించుటయే ““విశేషణానామ్* అను సూూతము చేయుపని. 

111861 

అవతారిక వృ త్రియందు సామాన్యమే (పకాళశించినను, అది ఏదోయొక విశే 

షము నా్రయించియే |పకాశించుట తప్పదు. ఎట్టి విశేషమునులేని సామాన్యమన్నది ఉండదు 

అందుచే గుణవచనముల విషయమున సామాన్యముతోపాటు నియతమైన విశేషము కూడ 

తెలియచుండుననుటయే సముచితము. దానివలన లింగసంఖ్యలు తెలియును. లేదా- ““శుక్టం 

పటాః'” మొదలగు [ప్రయోగములలో , సమన్వయము కుదురదుగాన, అన్వయింపబోవు విశే 

ష్యము యొక్క లింగసంఖ్యలను వృ త్తిపదము ముందుగనే ఆశించి నిరీక్షించుచుండు 

ననుటయు, పిదప (విశేష్యము తెలియగానే) ఆ లింగసంఖ్యలనే తాను స్వీకరించుననుటయును 

సమంజసము. వాస్తవమున విశేష్యముతోడి సంబంధము బహిరంగము. (అనగా తరువాత 

జరుగునది). అయినను సమన్వయము కుదురుటకై ఇట్లు చెప్పక తప్పదు. లేకున్నచో 

ముందుగలేని విశేషములను “విశేషణానామ్” మొదలగు సూ[తము మా[త్రమెట్టు సాధింప 

గలదు ? - కాగా ఎట్టు చెప్పినను సూత్రము నిష్ఫృలమని తోచును. అను వాదమునకు రెండు 

కారికలతో సమాధానము చూపుచున్నాడు. 

లో రూపాచ్చ శబ్దసంస్కా-రః సామాన్యవిషయో యతః | 

తస్మా _తదా(శ్రయం లింగం వచనం చ (పసజ్యతే ॥ 187 

శో సలింగంచ ససంఖ్యంచ తతో (దవ్యాభఖిధాయినా | 

సంబధ్యతే పదం తత తయోర్సిన్నా శుతిర్భవేత్ 11 186 

యతః = ఎందువలన, రూపాత్ = స్వరూపమును బట్టి, శబ్బసంస్కా-రః = శబ్దమునకు 

జరుగు వ్యాక రణకార్యము, సామాన్యవిషయః = సామాన్యమే విషయముగా గలది, (భవతికా 

అననన ముకు అజయ వాటాకు నవు నషువా వా వదతాం వాం డకాడపదా రం 

మనమున లాననానావను 

విమాన మానవోనులు 

మడందనంమదామరడా నమకం చనల కాలాక దాదా దార 

ల en Ree 
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వృత్తి 
139 అగునో), తస్మాత్ = ఆందువలన, తదా శోయమ్ = సామాన్యము నా ్రయించిన, రింగ 

లింగమును, వచనమ్ + చ= సంఖ్యయు, [పసజ్యతే = [పా పించును. 

త = జ్య కానకలు క్ త న తరువాత, సలింగమ్ + చ = అట్టి లింగముతో కూడినట్టియ, ససం 
ఖ్య చ= సంఖ్యతో కూడినట్టి, పదమ్ = వృ త్రిపదము, [దవ్యాభిధాయినా = [చవ్య 
మును చెప్పు పదముతో, సంబధ్యతే = కలియును, త్యత= అచట, తయోః = ఆ రండు 
పదములందును, భిన్నా = వేరయిన, [శుతిః = లింగ సంఖ్యలు వినబడుట, భవేత్ = 
అయ్యుడిని. 

తాత్సర్భము___ వృత్త్రిపద మెల్పప్పుడును ఒకే స్వరూపముతో ఉండును. దానిని 
బట్టియే సంస్కారము జరుగుట సముచితము. శుక్ర మొదలగు గుణవచనములకు “*మతుప్"* 
అను తద్దిత సంస్కారమును చేయునపుడు, “శుక్షః_ ఆస్య - అసి అను రీతిని సామాన్యమే 
(తెలుపుగలది = ఏ వస్తువై నను - అను భావము) ఉపస్థితమగును. తదనుసారము సామాన 
నపుంసకమును సామాన్యమగు ఏకత్వమును మాత్రమే వచ్చును. తరువాత “పటా 
మొదలగు దవ్యవిశెషమును చెప్పు పదముతో సంబంధము కలుగును. అయినను మొదటి 

షణానామ! ఇత్యాది సూత్ర మావశ్యకము. 

ఎవరొ ణము. “శుక్షః జా అస్య ణు అస్తి ఆనునది వాస్రవముగ వాక్యము. 
వృ శ్రీని వివరించుటకు ఉపాయముగ మాతమే దానిని తీసికొందురు. గుణవచనముల విషయ 
మున “జక్ల" (శుక్టమత్ --= శుక్తవత్ ా మతుప్పునకు లోపము = శుక్ల) మొద లగునవియే 
సత్యమైన వృ త్తిరూపములు. వీనిని సంస్క_రించున పుడు తొలిదశలో. “తెలుపు గలది” 
అనియే తెలియునుగాని ఆ వస్తువేదో తెలియదు. అనగా సామాన్యమే తోచునుగాని విశేషము 
తోచదు. పిదప “పటి” మొదలగు ఆయా విశేషమును చెప్పు పదములను కలుపుట సహజ 
మైన [కమము. అందువలన సామాన్యదశలో [పవ రించిన కార్యమును విశేషదళలో మార్చు 
టకు సూ[త మావళ్య్ళక మగునని సారాంశము. ॥ 1ల8॥ 

అవతారిక... [దవ్యవాచకము యొక్క. లింగసంఖ్యలు బహిరంగములై నను 
సూ తముయొక_ సామర్థ్యమువలన గుణవాచకమునకు రాగలవని నమరిం పుచున్నాడు రి . 

ళో భావినో బహిరంగస్య వచనాదా(శ్రయస్య యే । 
లింగసం ఖ్యీ గుణానాం తే సూ తేణ (పతిపాదితే i 100 

బహిరంగ స్య == వెలుపల ఉన్నటువంటిన్ని, భావినః = రాబోవునటువంటిన్ని ॥ ఆ శయస్యడె 
ఆధారమైన _ద్రవ్యముయొక్క, యే=వీ, లింగసంఖే్య = లింగమును సం ఖ్యయుగలవో 
త్తే అవి, గుణానామ్ = గుణవాచకములకు, సూ|త్రేణ = సూూతముతో, వచనాల్ 
చెప్పుటవలన, (పతిపాదితే = సంపాదంపబడినవి. 

నముద్దేోము 713 పదకాండము 

140] 
తాత్పర్యము ఒక పదమును. సంస్కరించు క్షణమున రెండవ పదముయొక్క 

సంస్కారము అసంభవము (రెండును ఒకే క్షణమున జరుగవు). గుణవాచక ములను సంస్క 

రించునపుడు గుణివాచకముల |పస క్తి యుండదు. ఈ విధముగ గుణవాచకముల సంస్కా 

రము అంతరంగమును (ముందు జరుగునది) గుణివాచకముల సంస్కారము బహిరంగ మును 

(తరువాత జరుగునది) అగును. అయినను గుణవాచక ములను సంస్కరించు సమయములోనే, 

“ఆధారమైన [దవ్య విశేషమొకటి యుండక తప్పదు" అను భావము కలుగునుగాన |దవ్య 

విశేషము కూడ సిద్ధముగ ఉన్నట్లే అనిపించును. దీనికి చెందిన లింగ సంఖ్యలే ముఖ్యము 
లగును. ఆవియే శుక్ష, మొదలగు గుణవాచకములకు సంబంధించును. “విఢోషణానామ్” అను 

సూ తమును (పత్యేక ముగ ఆరంభించినందువలన ఈ తీరు సిద్ధించును. అనగా బహిరంగము 

యొక్క. లింగ సంఖ్యలు అంతరంగ ముయొక్క- లింగ సంఖ్యలను [తోసివేయున . 

వివరణము వ్యాకరణ కార్యములను చేయుటకై. మొదట తీసికొనబడు పదము 

వర్తమానమును అంతరంగమును అగును. తరువాత స్వీకరింపబడునది భావియు బహిరంగ 

మును అగును. గుణవాచకముల సంస్కారము ఆంతరంగముగను, వానితో సంబంధించు 
దవ్యవాచకముల సంస్కారము బహిరంగముగను ఇచట భావింపబడెను. ఇది కేవలము 

బుద్ధిగమ్య మైన కమము. 11 891 

అవతారిక. మీది కారికలో చెప్పినట్టు గుణవచనములకు చేరు తద్దిత| ప్రత్యయము 
వలన [దవ్యవిశేషము కూడ తెలియుట అభిమతమైనచో, “విశేషణానామ్” ఇత్యాది సూత 

మును వేరుగ ఆరంభించుట ఎందుకు ? = అను శంకకు సమాధానము చూపుచున్నాడు. 

శ్లో విశేషవృ తే రపి చ రూపాభేదాదలక్షితః | 

యస్మాద్వి శేష నేనా(త భేదకార్యం న కల్చతే 11 140 

యస్మాత్ = ఎందువలన, రూపాభేదాత్ = రూపభేదము లేనందువలన, _ విశేషవృత్తేః + 

అపి గ చ = విశేషమును సూచించునట్టి వృత్తిపదము వలన కూడ, విశేషః = |దవ్య విశే 
షము, అలక్షితః = స్పష్టముగ తెలియబడదో, తేన = అట్టి విశేషముచే, భేదకార్యమ్ = లింగ 
సంఖ్యల భేదము, న + కల్పతే = సిద్ధింపదు. 

తాత్పర్యము--- “ఏదో యొక |దవ్యవిశేషము” అను స్ఫూర్తియే కలుగునుగాని, 

ఆ వస్తువేదో స్పక్షముగను నిశ్చితముగను తెలియదు. అట్టి అనిశ్చిత మైన విశేషముయొక్క- 

లింగసంఖ్యలు సామాన్యమైన గుణవాచకమునకు సం|కమించుట సంభవింపదు. కావున లింగ 

సంఖ్యలు సిద్ధించుటక్రై వేరుగ సూూతము నారంభింపవలిను. 1140॥ 

అవతారిక సామాన్యమన్నది (అన్ని విశేషములందును ఒకే తీరులో ఉండునని 

భావింపబడు ధర్మము) ఎట్టి విశేషమును ఆశయింపకుండ ఉండుట అసంభవము. ఏదో ఒకి 

విశేషమును స్వీకరించియే సామాన్యమును నిరూపింప శక్యమగును. కాగా ఆ విశేషమునకు 
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[141 
చెందు కార్య ములు సామాన్యమునకును పవ ర్తించుటలో [పతిబంధక మేమి ? = అను శంకకు 

బదులు చెప్పుచున్నాడు. 

శో విశేష ఏవ సామాన్యం విశేషాద్భిద్యతే యతః । 

అభేదో హి విశేషాణామా4తో వినివ_ర్తకః || 141 

యతః = ఎందువలన, విశేషాత్ = విశేషమునుండి, భిద్యతే = వేరుచేయబడునో, (తతః = 
అందువలన), సామాన్యమ్ = సామాన్యము, విశేషః + ఏవ = విశేషమే, (భవతి = అగును), 

విశేషాణామ్ = విశేషములను, వినివర్తకః = తొలగించు, ఆభేదః = అభేదము (విశషముల 

భేదము లేకుండుట) ఆ(ితః 4 హి = అవలంబింపబడెను గదా! 

తాత్ళీర్యంయమ_.. ఒండొరులను వేరుచేసికొను ఆయా వ్యక్తులు విశేషములన 
బడును. వేరొక వ్యక్తిని వేరుచేసి నిశ్చితముగ చూపుటయే విశేషముయొక్క- ముఖ్య లక్షణము 
ఈ తీరున సామాన్యము కూడ విశేషమే కావచ్చును. విశేషము లన్నింటియొక్కయు అభేదము 
(విశషముల భావనము నశించుట) సోమాన్యమగును. ఇదియు విశేషములన్నింటిని దగ్గరకు 
రానీయక వేరుచేయనుగాన ముఖ్యలక్షణము ననుసరించి విశేషమే యగునుగదా ।; అందుచే 

సామాన్యము న్నాశయ్రించినపుడు విశేషములన్నియు నివ ర్రించును. కాగా విశషముయొక్క- 
కార్యములు సామాన్యమునకు రావు. 

వివరణము... “నిర్విశేషం న సామాన్యమ్”” (విశేషములేని సామా న్యముండదు) 
అను పెద్దల వచనమొకటి యున్నది. దాని ననుసరించి శంక బయలుదేరినది. కాని 
““సామాన్యమపి యథా విశేషః తద్వత్” (సామాన్యము కూడ ఒక విధమైన విశేషమే) అను 
వచనము గూడ కలదు. తదనుసారమిచట సమాధానము చూపబడినది. 11 41॥ 

అవతారిక. “సామాన్యము కూడ వి శేషమైనచో సామాన్యముయొక్క_ స్వరూప 

స్వభావములను తెలిసికొనుట మిక్కిలి కష్టమగును అను శంకకు సమాధానము చెప్పు 

చున్నాడు. 

శ్లో యద్యదా(శ్రీయతే త_త్రదన్యస్య వినివ ర్హకమ్ । 

భేదాభేదవిభాగసు సామాన్యే న నిరూప్యతే ॥ 142 

యత్ [యత్ = ఏది ఏది, ఆశ్రీయతే = స్వీకరింపబడునో, తత్ + తత్ = అది అది, 
అన్యస్య = వేరొకదానికి, _ వివివర్తకమ్ = తొలగించునది (భవతి = అగును), _ భేదాభేద 
విభాగః -తు = భేదము, అభేదము ఆను విభాగమైతే, సామాన్యే = సామాన్యము విషయ 
మున, న + నిరూప్యతే = స్పష్టముగా చెప్పబడదు. 

తాల్ఫర్భంయు.... ఒక శబ్దమును [పయోగించుట వేరొక శబ్దమును వారించుట కే 

(అనగా = ఆ సందర్భమున ఆ శబ్దమే యుండవలయునుగాని వేరొకటి ఊండరాదనుట). 

నముద్దేశము 715 పదకొండము 
143] 

అట్టు సామాన్యము కూడ విశేషమువలెనే ఒకప్పుడు వ్యావ ర్రకము కావచ్చును. అంతమ్మాత 

మున సామాన్యమును భేదమనిగాని అభేదమనిగాని నిర్ధిష్టముగా చెప్పజాలము. 

వివరణము విశేషములందు నియతముగ కనబడుచుండునుగాన సామాన్యమును 

భేదమని చెప్పుట కష్టము. ఒకచో వ్యావర్తకము కూడ అగుచుండునుగాన అభేదమని చెప్పు 
టయు కష్టమే, 

కాగా శుక, మొదలగు శబ్దములకు సామాన్యమైన ముఖ్యార్థ మందు సంస్కారము 

జరిగి, పిదప విశేషములతో సంబంధము కలిసినపుడు లింగ సంఖ్యాభేదము పా ప్తించు 

చుండగా (““శుక్టం - పటాఃో _ అని) దానిని వారించుటకై “విశేషణానామ్'” ఇత్యాది సూత 

మావశ్యకమని ఫలించును. nl42n 

అవతారిక (ప్రసిద్ధమైన వస్తువులకు స్పష్టమైన రూపమొకటి ఉండును. దానిని 

బట్టి “సామాన్యమి'ను అనుగతమైన ధర్మము నొకడానిని చెప్పుటకు వీలు పడును. కాని 

శ బ్రములవలన తెలియు అర్థ ములకు సామాన్యమన్నది ఎట్టు కుదురును ? - ఆను శంకకు 

సమాధానము చెప్పుచున్నాడు. 

లో అపోద్దారశ్చ సామాన్యమితి తస్యోపకారిణః 1 

నిమిత్తావస్థ మేవాత_స్తత్ స్వధర్మేణ గృహ్యతే 11 148 

అపోద్ధారః చ = అపోద్ధారమే, (వేరుచేయుట లేక విడిగా చూపుట) సామాన్యమ్ ₹- 

ఇతి + అతః = సామాన్యమగుట వలన, ఉపకారిణః = సాయముచేయు, తస్య = ఆ సామా 

న్యము యొక్క, నిమిత్రావస్థమ్ = నిమి త్రమందు ఉనికిగల, తత్ -- ఏవ = ఆ స్వరూప మే, 

స్వధర్మేణ = తన స్వభావముచే, గృహ్యతే = నిశ్చయింపబడును. 

తాత్పర్యము. సంపూర్ణ మెన యర్థ మును బోధించునది వాక్యమే. అయినను 

స్పష్టతకొరకై పదములను వాని యర్థ ములను వేరుగ ఎత్తి చూపుదురు. ఈ తీరు “అపోద్ధా 

రము” అనబడును. పదముల విషయమున సామాన్యమనగా ఇదియే. ఇది వాక్యమునకు 

సాయముచేయుచుండును. కాగా వేరుచేయబడు పదముయొక్క- అర్థము సామాన్యరూపముగనే 
తెలియబడును. అనగా “'వాక్యార్థము పూ _్తియగుటకుగాను, ఈ పదార్థమునకు వేరొక పదా 

రము యొక్క ఆకాంక్ష గలదు” అను సామాన్యభావమ అవగత మగునుగాని, పదార్థము 

యొక్క విశేషములైన లింగ సంఖ్యలతోడి సంబంధము ఏర్పడదు. 

వివరణము. పదార్థముల పరస్పర నంబంధమే వాక్యార్థము. ఆ సంబంధము 

నుండి పదార్థమును విడదీయుట అపోద్ధారము. ఇది జరిగినపుడు పదార్థము సామాన్యరూపము 

గనే భాసించును. (“ఇది ఆకాంక్షగల ఒక పదార్థము” _అను తీరులోనే తెలియును). కాని 

పదార్థముయొక్క- లింగము, సంఖ్య మొదలగు విశేషములు తెలియవు. పదార్థములకుగల 

సామాన్యమనగా ఇదియే, (పదార్థము = పదముయొక అర్థము). 111 4ల॥ 
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అధ తొారిక§ నియత స్యరూపముగల ఆయా వాక్యములందే పద ములుండును 

గదా ! అయినపుడు వాని యర్థములును నియత ముల్తై. విశషములే యగునుగాని సామాన్యము 

లెట్లు కాగలవు ? - అను శంకకు బదులు చెప్పుచున్నాడు. 

En అనిర్జారిత ధర్మత్వా ద్భేదా ఏవ వికల్పితాః । 

నిమి త్రైర్వ్య్యపది శ్యంతే సామాన్యాఖ్యా విశషితాః ॥ 144 

ఆనిర్ధారితధర్మత్వాత్ == నిశ్స్పయముకాని ధర్మములు గలవగుటవలన, భేదాః + ఏవ = భేద 

ములే, నిమిత్తైః = ఆయా నిమి త్రములచే, వికల్చితాః = కల్పింపబడి, సామాన్యాఖ్యా విశే 

షితాః = సామాన్యమను పేరుగలవై , వ్యపదిశ్యంతే = వ్యవహరింపబడును. 

తాత్పర్యము---- పదములవలన తెలియు ఆర్థములు తొలుత విడివిడిగను, 

సామాన్యరూపముగను భాసించును. వేరొక పదముతో సంబంధము కలిగినపుడు వచ్చు 

విశేషార్థము లేవియు |పారంభమున తెలియవు. అందువలన విడిగా ఉండు ఆయా అర్థము 

లనే సామాన్యమను పేరుతో వ్యవహరింతురు. 

వివరణము--- (పవృత్తి నిమిత్తముమబిట్టి (శబ్దమును వాడుటలో ముఖ్య హేతు 

వైన ధర్మము - జాతి, గుణము, |క్రియ). శబ్దమొక యర్భమును బోధింపవచ్చును. ఉదా: 

గో. (గోత్వమను జాతి, పక్ట (తెలుపు అను గుణము), పాచక (వంట అను శయ). అది 

భేదరూపమే. ఆయినను వాక్యమందు వేరొక పదముతో సంబంధ మేర్పడినపుడు వచ్చు విశే 

షార్థములను విడిగా ఏ శద్దమైనను టబోధింపజాలదు. కావున సామాన్యముగ భాసింపుచున్నం 

దున భేదములనే ““'సామాన్యము”లని చెప్పుదురు. ఇదియొక విధమైన కల్పనము. 

విశేష విషయములు గో శబ్దము తన యర్థమును చెప్పి వేరొక యర్థమును 

వారించును. కాన అది భేదమే. అయినను గో శబ్దము తొలుత ““గోసామాన్యము అను భావ 

మునే కలుగజేయునుగాని, గోవిశేషములను (అనగా తెల్ప ఆవుగాని, రాముని ఆవుగాని, 

యజ్ఞధేనువుగాని, రక్షింపవలసిన ఆవునుగాని - ప్రకరణము తెలియక) తెలియజేయ జాలదు. 

ఈ తీరునుబట్టి శబ్దార ములన్ని యు [పారంభమున సామాన్యములనియే చెప్పబడునని యిచటి 

సారాంశము. 

కాగా విశేషణములకు లింగము, సంఖ్య అను విశేషములు సిద్ధించుటకై ““విశేషణా 
నామ్” ఇత్యాది సూత్ర మావశ్యకమని ఇంతవరకు (184 నుండి 144 వ కారిక) సమర్థింప 
బడినది. ఈ సందర్భమంతయు సూతమును సమర్థించుటకై బయలుదేరిన కల్పనమే. 

వాస్తవమున పదములును పదార్థములును అసత్యములు. వాక్య వాక్యార్థములే పరమ 

సత్యమన్నది సిద్ధాంతము. 1114 4॥ 

అవతారిక... “విశేష్యము ననుసరించి విశేషణములకును లింగసంఖ్యలు సహ 

జముగనే సిద్ధించును. అందుకు వేరుగ *'విశేషణానాం చాజాతేః” (1-2-52) ఆను 
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సూత మక్క-రలేదు.” అని భాఆ్యకారు డ్రి సూతమును [పత్యాభ్యానము చేసెను. ఆ విషయ 

మును (పకృతము విశదము చేయుచున్నాడు. 

శో యదా తు వ్యపది శ్యేలే లింగసంఖ్యే స్వభావతః 1 

(పయోగేష్వేవ సాధుత్వం వాక్యే (ప(క్రమ్యతే తదా ॥ 145 

[పయోగేష + ఏవ = పదములు పయోగింపబడుచున్న పుడే, వొకే = వాక్యమందు, 

సాధుత్వమ్ = సాధుత్వము, యదాగాతు = ఎప్పుడైతే,  (పకమ్యతి = ప్రారంభింప 

బడునో, తదా = అపుడు, లింగసంఖేకి = లింగమును సతఖకయు, స్యభావతః == స్వభావ 

మును బట్టి, వ్యపదిశ్యేతే = వచ్చునని చెప్పబడును. 

తాత్పర్యము---- వాక్యద శయం దే = పదముల సాధుత్వమున క్రై వ్యాకరణ సంస్కా 

రము చేయవలయునని యొక పక్షము. అందు విశేష్యముతో సామానాధికరణ్యము (ఒకే 

యర్థమును చెప్పుట) సిద్ధించుటకు, ఆద్దాని లింగ సంఖ్యలు విశేషణమునకును సహజముగనే 

సం|క్రమించును. 

వివరణము వాక్య సంస్కా-రపక్షమున వాక్యములోని పదము లవ్నింటికిసి 

ఒకేసారిగ ఆవశ్యకమైన కార్యములు ప్రవ ర్తించును, “ఇది అంతరంగము”, “ఇది బహి 

రంగ కార్యము అను [పస క్రి యుండదు. కాగా - సామానాధికరణ్యము ననుసరించి, విశే 

ష్యము యొక్క లింగ సంఖ్యలే విశేషణమునకును సం|కమింపక తప్పదు. “శుక్దాః పటాః'' 

అను రీతినే | పయోగములుండును. వేరుగ “విశేవణానామ్'' మొదలగు సూత్ర మక్క-రలేదు. 

విశేష విషయములు--- పద సంస్కారపక్షము వెనుక చూపబడినది. ఆందు 

గుణమునకును గుణముగల [దవ్యమునకును భేదము నా|శయించి, ఆ [ద్రవ్యమును బోధించు 

టకై గుణవాచకమునకు “మతుప్'” ఆను తద్ధిత [పత్యయమును దానికి లోపమును విధింప 

బడినది. అపుడు విశేష్యముయొక్క_ లింగ సంఖ్యలు విశేషణమునకు సం|కమించుటకు సూత 

మావశ్యకమయ్యును. 

(పకృతము వాక్య సంస్కా-రపక్షము “స్వీకరింపబడినది. ఇందు గుణమునకును 

గుణికిని ((దవ్యము ఆభేద మును (గుణమును, ఆది గల |దవ్యమును ఒక మే” అను భావన) 

చెప్పుదురు. అందువలన శుక్ష మొదలగు గుణవాచక ములు తొలుతనే [దవ్యమును బోధించును 

గాన (దవ్యముయొక్కు_ లింగసంఖ్యలే పీనికిని వచ్చును. ఆందువలననే ఈ పక్షమందు ద్రవ్య 

మును చెప్పుటకై. వేరుగ తద్ధితమక్క-రలేదు. లింగసంఖ్యలు సిద్ధించుటకు వేరుగ సూూతమును 

అక్కర లేదు. కాగా పద సంస్కారపక్షమున గుణవాచకములకు తద్ధితవృ త్రి జరుగుననియు, 

(భేదమున్నందున), వాక్య సంస్కార పక్షమున తద్ధితవృ త్తి జరుగదనియును (ఆభేదముకాన) 

ఫలించును. ఉదా : ““శుక్టః పటః'' తెలుపు రంగుగల బట్ట; తెల్పని బట్ట; తెల్ల బట్ట. (ఇది 

పదసంస్కారము). “నుక్తః పటః'' == తెలుపు బట్ట. (ఇది వాక్య సంస్కారము). తెలుగున 

తెలని, తెల మొదలగునవి గుణవాచకములు. తెలుపుగలవి అని యర్థము. తెలుపు గుణవాచ 

కము. ఇందు తెలుపునకును తెల్లనిది ఆను దానికిని ఆభేదము. : nl4di 



వాత్యపదీయము 718 వృత్తి వ [146 అబి తారక--- గుణమునకును గుణముగల |ద్రవ్యమునకును భేదము నాథయించి 
నపుడు గుణవాచకమునకు మతుప్ [ప్రత్యయమును దానికి లోపమును ఆవశ్యకమని ఇదివరకు 
విశదమైనది. అయినను జాతి విషయమున ఈ తీరును ఊహింపనక్క_రలేదు. “జాతి వేరు _ 
గుణము వేరు'* అగుటయే అందుకు కారణమని (పతిపాదింపుచున్నాడు. 

శో॥ తత్ర ప్రయోగోఒనియతో గుణానామాశయైః సహ! 
సామాన్యం య త్తదత్యంతం తత్రైవ సముపస్టితమ్ ॥ 146 

త్మత = అచట, గుణానామ్ = గుణములకు, ఆ(శయెః [ సహ = ఆధారములె న [దవ్యము 
లతో కలిసి, [పయోగః = (ప్రయోగము, అనియతః = నిశ్చితము కాదు, సామాన్యమ్ = 
సామాన్యము, యత్ = ఏది గలదో, తత్ = అది, అత్యంతమ్,== ఎల్లపుడును, తత +- ఏవ 
= అచటనే ((దవ్యమందే సమవసితమ్ = క్ష 

దవ్యమం ) సమవనస్టిీతమ్ = నిక్చితముగా ఉండునది, (భవతి = అగును). థి 

తాత్స్రర్భము.__. తెలుపు, నలుపు, మొదలగు గుణములు [ద వ్యమందెల్లపుడును 
నియతముగ నుండునవి కావు. అవి ఓక ప్పుడుండును, మరొక్క_ప్పుడు పోవును. "అందుచే 
వానికీని [ద్రవ్యములకును భేదమునుగాని ఆభేదమునుగాని ఇష్టానుసారముగ చెప్పవచ్చును. 
ఉదా : “పటస్య శుక్తః (బట్టయొక్క- తెలుపు), ఇది భేదము. “శుక్ర పటః' * (తెల్లబట్ట). 
ఇది అభేదము. కాని సామాన్యము _లేక__ జాతి అన్నది విడదీయుటకు వీలులేకుండ, ఎలపు 
డును [దవ్యముతో కలిసియే యుండును. (అనగా గోత్వములేని గోవు ఉండదు అని యర్థము) 
ఉదా: గౌః. (గోత్వమను జాతిగల ఒక వ్య క్రి). అందువలన జాతి విషయమున అభేదమేగానిీ 
భేద మెప్పుడును పొసగదు. 

వినరణము.___ కాగా గుణవాచకముల విషయమున భేదమును చెప్పదలచిన పుడు, 
మతుప్ [ప్రత్యయము యొక్క లోపమును లింగసంఖ్యలు సిద్ధించుటకు “విశేషణానామ్” 
ఇత్యాది సూ|తమును ఆవళ్యకమగునని ఫలించును, 11461 

అవతారిక... మీది కారికయొక్క- ఆర్థమునే విశదపరచుచున్నాడు. 

శ్లో న గోత్వం శాబలేయస్య గొరితి వ్యపదిశ్యతే | 
శుక్ల త్వం బాహులేయస్య శుక్ల ఇత్యపదిశ్యతే i 147 

శాబలేయస్య = శాబలేయము యొక్క, గోత్వమ్ = గోత్వమను సామాన్యము, గః ఇతి = 
గోవు అని న వ్యపదిశ్యతే = చెప్పబడదు, బాహులేయస్య = బాహులేయము యొక్క, 
శుక్సత్వమ్ = శుక్టత్వమను గుణము, శుక్టః ఇతి == “బాహులేయము యొక్క. తెలుపు” అని 
అపదిశ్యతే జ చెప్పబడును. 

తాలళ్ఫర్భ్యంము..._ “శాబలేయః గౌఃి' ఆని అభేదమును చూపియే గోత్తమను 
సామాన్యమును నిర్దేశింతురు. “బాహులేయస్య శుక్షః”” అని భేదమును చూపియు శుక్షత్యమను 
గుణమును నిర్ణశింపవచ్చును. (శక్తః బాహులేయఃి” అన్నది అఆభేదపక్షమున (ప్రయోగము) 

oman man వతం wml 

నము జైకము 719 పదకొండము 

148] 
వివరణము “త్య” అనునది భావమును తెలుపు (ప్రత్యయము. (ఉదా : గోః- 

భావః = గోత్వమ్, ఘటస్య _ భావః = ఘటత్వమ్, మొదలగునవి). అది యున్నపుడే ఓక 

వ్య' క్రికిచెందిన జాతిని స్పష్టముగ చెప్పుటకు వీలుపడును. ఉదా : గోత్వము = గోవునందలి 

జాతి. ఆ (ప్రత్యయము లేనపుడు జాతికిని వ్య క్తికిని అభేదము నా[శయించియే జాతిని చూప 

వలెను. ఉదా: గౌః = గోత్యమను శాతిగల వ్యక్తి (ఒక ఎద్దు). ఈ పదముయొక్క- విశే 

షణములు కూడ దీని ననుసరించియే యుండును. ఊదా: శాబలేయః గౌః. (శబలయొక్క_ 

సంతతి. కాగా జాతి విషయమున అభేదము తప్పుదు. 

గుణము విషయమట్టిది కాదు. అచట భేదమును గూడ చూపుటకు వీలున్నది. 

ఉదా : బాహులేయస్య శుక్రః. అందువలననే భేదపక్షమున గుణవాచకములకు మతుప్ పత్య 

యమును లోపమును విధింపబడినవి. 

““శబలాయాః అపత్యమ్ పుమాన్" అను విగహమున “శాబలేయకి' అను రూప 

మగును. (చి త్రవర్ణముగల ఆవుయొక్క_ దూడ) ఇల్లై “బాహులేయః”* అనునది ఏర్పడును. 

(నల్ల ఆవుయొక్క- దూడ) ““గోత్వము” అను జాతిని వేరుచేసి, “గోవు” (గౌః) అని 

చెప్పరు. కాని గుణమును వేరుచేసి, “పక్షము” (వక్టః) అని చెప్పుదురు. (బాహులేయస్య 

వక్షః బాహులేయము యొక్క తెలుపు). జాతికిని గుణమునకును ఇట్టి భేదము కూడ వ్యవ 

హారములో ఉన్నది. nl4Tn 

అవతారిక___. అట్టు చెప్పనిచో వచ్చు దోషమును చూపుచున్నాడు. 

శో వ్యతిరేకే చ సత్యేవం మతువః (శ్రవణం భవేత్ | 

లుగన్వాఖ్యాయ శే తస్మా(ద్రసాదిభ్యశ్చనా ప్రి సః ॥ 148 

ఏవమ్ = ఇట్టు, వ్యతిరేకే చ = భేదము కూడ, సతి = ఉండగా, మతుపః = మతుప్పునకు, 

శవణమ్ = వినికిడి, భవేత్ = కావలసివచ్చును, తస్మాత్ = అందువలన, లుక్ = లుక్కు, 

అన్వాఖ్యాయతే = చెప్పబడును, రసాదిభ్యః + చ = రస, మొదలగు శబ్దముల విషయమున, 

సః = అలుక్కు, న-+ అస్తి = లేదు. 

తాత్పర్యము-- గుణమునకును [దవ్యమునకును భేదమును వివక్షించినపుడు, 

““పటస్యశుక్తః అను వ్యవహారమున్నది. అభేదమును చెప్పదలచినపుడు కూడ “శుక్టః” 

(పటః) అను (పయోగమే సిద్ధించుటకుగాను మతుప్పును దానికి లోపమును చెప్పబడినది. 

(లేకున్నచో ““మతుప్పు” వినిపింపవలసి యుండును - శుక్టవాన్ ). కావుననే అచట ఆ పత్య 

యము లేకున్నను దాని యర్థము స్పురించుచుండును. 

అయితే రస, రూప, మొదలగు కొన్ని శబ్దములకు ఇదే ఆర్థములో మతుప్ (ప్రత్య 

యము [పవదర్హించును. కాని దానికి లుక్కు మా[తము రాదు. 111 451 
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అవోతౌరిక_ రస, మొదలగు శబ్దములు మతుప్ [ప్రత్యయము లేనపుడు ఆశయ 
మగు వస్తువును బోధింపజాలవని విశదము చేయుచున్నాడు. 

ఖ్లో॥ యత్యోఒయమితి సంబంధా (దూపాభేదేన వర్తతే । 
శుక్షాదివ తతో లోస_స్తదసాదొ న విద్యతే ॥ 149 

సః +- అయమ్ + ఇతి.= “అదే ఇది” అను, సంబంధాత్ = సంబంధమువలన, రూపాభే 

దేన = రూపముయొక్క_ ఆభేదముచే, యత్ = ఏది, వర్తతే= ఉన్నదో, తత్ = అది, 
శుర్దాదివత్ = శుక్ల, మొదలగు శబ్దములందువలె, రసాదొ = రస, మొదలగు శ బములందు, 

న + విద్యతే = _ లేదు, తతః = అందువలన, లోపః = లోపము, న = లేదు. 

తాత్పర్యము " “ఆదే యిది అను అభేదభావనమువలన శుర్దాది శబ్దములు 
[ద్రవ్యమును కూడ బోధించు అవకాశము ఒకప్పుడు కలదు. ఉదా; శుర్హః పటః (తెల్లబట్ట). 
ఈ సందర్భమందే భేదమును పాటించిన పుడు అన్వయము కుదురుటకై. శుక్టాది శబ్దములకు 
““'మతుప్పు” అనియు దానికి లుక్కు అనియు చెప్పుదురు. 

కాని రస, (రుచి), గంధ (వాసన), మొదలగు శబ్దములు కొన్ని యున్నవి. శుక్లాదు 
లకు వర్తించు తీరు వీనికి వ_ర్తింపదు. ఇవి సహజముగ తమ తమ యర్థములను మా[తమే 
బోధించునుగాని, వాని కాధారములైన [ద్రవ్యములను బోధింపజాలవు. దవ్యములను తెలుప 
వలెనన్నచో, రసాది శబ్రములకు మతుప్పును తప్పక చేయవలెను. ఉదా: రసవాన్ = 

రుచిగల వస్తువు గంధవాన్ = వాసనగల వస్తువు. అందువలననే రసాది శబ్దములకు పవ 
_ర్తించు మతుప్పనకు లోపము జరుగదు. 

వివరణము శుక్ల, మొదలగు శబ్దములు మతుప్ |పత్యయము లేకున్నను, 
“అది గల వస్తువు” అను నర్థమును టోధింపగలవు. రస, గంధ, మొదలగు కొన్నింటికి 

మ్మాత మట్టి సామర్థ్యము లేదు. అది శబ్లశ క్రి యొక్క. వెచిత్యము. అందువలన “అది 
గలది'” అను భావము కావలసినపుడు రసాది శబ్దములకు మతుప్పును చేయక తప్పదు. దానికి 

లోపమును చేయరాదు. 

విశేష విషయములు ““రసాదిభ్యశ్చ”' (5్-2- రిక్) అను సూత్రము రసాదు 
లకు మతుప్పును విధించినది. ఈ [ప్రత్యయము “అది గలది” అను నర్థమున (పవర్తించు - 
ఈ |[పకరణమందలి ఇతర (ప్రత్యయములను రాకుండ అడ్డివేయను. (ఇన్, ధక్ == ఇక, 
మొదలగునవి ఇతర |పత్యయములు. అవి రావు). ఈ యంశము నిచట తెలియవలెను. 
“రూపిణీ'” మొదలగు [పయోగములలో రూపశబ్దమునకు సౌందర్య మర్థము. “కంటికి కన 
బడు ఆకారము అని కాదు. కాన అచట “ఇన్” (ప్రత్యయము రావచ్చును. ఆపే “రసిక ః** 
అనుచోట రస శబ్దమునకు “శృంగారము అని యర్థముకాని “రుచి” అని "కాదు. కాన 
“ఇక (శక్) |పత్యయము రావచ్చును. కాగా గుణవాచకములై న రసాది శబ్ద్బములకే 
మతుప్పు వచ్చుననుటయు సమంజసమే. “1149 
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ఆవతారి క ఇట్లు వాక్యసంస్కార పక్షమందు * “అదే యిది" అను ఆఖేదమును 

భావించుటవలన, గుణవాచకములు ఆయా గుణముగల [దవ్యమును కూడ బోధించునుగాన 

[దవ్యముయొక్క లింగసంఖ్యలు వానికిని సహజముగ సిద్ధించును, అందుకొర కై “విశేషణా 

నామ్” ఇత్యాది సూత మక్క_రలదు - అని యింతవరకు [పతిపాదింపబడెను. అయినను 

వాక్యసంస్కార పక్షమందు కూడ పె సూ తముయొక్క_ ఉపయోగముండునని విశ దీకరించు 

టకు |పయత్నించుచున్నాడు. 

లో ఆవేళో లింగసంఖ్యాభ్యాం కృచిన్మంచాదివత్ స్థితః | 

సోఒయమిత్యభిసం బం ధే స (ప్రష్షాదొ న విద్యతే i 150 

సః + ఆయమ్ + ఇతి = “అదే యిది” అని, అభిసంబంధే = సంబంధమును చూపునపుడు, 

లింగ సంఖ్యాభ్యామ్ = లింగసంఖ్యలతో, ఆవేశః.= ఆవేశము (సం క్రమించుట) మంచాదివత్ 

= మంచ, మొదలగు శబ్దములందువలి, క్వచిత్ = ఓకొనొకచోట, స్థితః = ఉన్నది, సః = 

ఆ ఆవేశము, (ప్రష్టాదౌ = [పష్థ, మొదలగు శబ్దముల విషయములో, న + విద్యతే = లేదు, 

తాత్ధ్రర్యుము--- “అదే యిది” అను అభేద సంబంధమును చెప్పిన స్థలములలో 

కొన్నిచోట్ల, ఆరోపింపబడు వస్తువుయొక్క- లింగమును సంఖకయు మారకుండుటయు, మరి 

కొన్నిచోట్ల అవి మారుటయును పయోగములలో కనబడుచున్నది. మంచ, మొదలగు శబ్ద 

ముల విషయములో అంగ సంఖ్యలు మారవు. _పష్ట, మొదలగు శబ్దముల విషయములో అవి 

మారును. 

వివరణము___ మంచ, శబ్దమునకు “మంచము” అని యర్థము. అది పుంలింగము 

సామాన్యముగ బహువచనాంతము. అభేదమును భావించి మంచమందుండు వస్తువులనుగాని 

వ్యక్తులనుగాని, “మంచి” శబ్దముతోనే బో ధింపవచ్చును. ఆయినను మంచ శబ్దము తన లింగ 

సంఖ్యలను విడువదు. ఉదా: “వుంచాన్ = యువతీః - వాసాంసి = వా - పశ్య” (మంచము 

లైన- ఆనగా - మంచమందుండు యువతులనుగాని బట్టలనుగాని చూడుము). ఇచట యువతి 

శబ్దము స్రీలింగము. వాసస్, శబ్దము నపుంసకము. అయినను మంచ శబ్బముయొక్క- లింగ 

సంఖ్యల మార్పు ఉండదు. '“పష్ట శబ్దము విషయములో ఈ తీరు లేదు. అచట ఆరోప 

ను పొందు వస్తువును బట్టియె లింగ సంఖ్య లుండును. (పష్టః కా = ముందుండువాడు (పుం 

లింగము. ఏకవచనము). ఈ [పష్టత్వమను ధర్మమును న్రీయందారోపించునపుడు ‘ పష” 

అను రూపమగును. ((పక్టస్య - శ్రీ = వష్టయగు పస్టుని భార్య) స్రీలింగమును ఆవశ్యక 

మగు వచనమును [ప్రవదర్తించును. 

విశేష విషయములు--- లింగముయొక్కయు సంఖ్యయొక్కయు ఆవేశ మాయా 

|పయోగములలో ఆతివిచితముగ నుండును. ఉదా : (1) హరీతక్యః = ఫలాని. (“హరీ 

తకి'” యను ఓషధియొక్క ఫలములు) ఇచట “హరీతక్యః* అను శబ్దము ఆరోపముచే 

(అభేదము) పండ్డను బోధించును. అయినను హరీతకీ, అను స్రీలింగము మాత మనువర్తిం 

[46] 

F 
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చెను, (2) ఖలతికమ్ = వనాని, (అలతికస్య - అదూరభవాని = ఖలతిక, అను వ పరశకమే 
నకు దగ్గరగాన ండు అడవులు) ఇచట ““ఖలతికమ్'' అన్నది ఆభేదభావనచే వనములను 
చెప్పును, ఏకవచనము మాత మనువర్తించుటయు, నపుంనక లింగమపే యుండుటయును 
ఇచట జరిగెను, (8) “వింశోతిః == |బాహ్మణాః'' (ఇరువది = బాహ్మణులు). ఇచట 
వింశతి, శబ్ద మారోపముచే (బాహ్మణులను తెలుపును. అయినను దానికి సహజమెన లింగ 
సంఖ్యలు రెండును (స్రీలింగమును ఏకవచనమును) మారకుండ అరే మిగిలినవి. - n150n 

అవతారిక చని చూపిన యంశమును శా స్త్రముకూడ గు రించుచున్నదని 

చెప్పుచున్నాడు. ల 

శ్లో లింగం లింగపరిత్యా గే సూతే (పత్యయశాసనమ్ | 

సోఒయమిత్యభిసం బంధాత్ పుంళబ్లై స్ర్యభిధాయిని ॥ 151 

Ma అయమ్ + ఇతి = “అడే యిది” అను, అభిసంబంధాత్ = సంబంధమువలన, పుం 
ర్ = పురుషవా న ¢ వ క్ పు నాద మెన్ శ శ బము, స్ర్యభిధా ముని = త్రీని చెప్పునపుడు, సూతే = సూత 

; _ (పత్యయళశాసనమ్ = ప్రత్యయమును విధించు, లింగపరిత్యాగే = లింగమును 
విడుచుటలో, లింగమ్ = జ్ఞాపకము, (భవతి = అగును). 

తాత్సర్భం యు... “పుంయోగాదాఖ్యాయామ్'' (4- జే ఆ -48) అను సూత్రము పుం 
వాచక శబ్దములకు (పురుషుని చెప్పునవి) “జీప్” (ఈ) ఆను స్రీ (ప్రత్యయమును విధించి 
నది. పురుషుని తెలుపు ““పష్ట మొదలగు శబ్దములు అభేద సంబంధముచే (ఆ యా పురుష 
ధర్మములను అతని భార్యయం దారోపించుటచే) శ్రీని బోధించునపుడే ఆ (ప్రత్యయము 
[పవ త్రంచును. అనగా (పాది శబ్దములు అభేద సంబంధముచే స్రీసి బోధించునపుడు, తమ 
లింగవ+ను విడి చిపెట్టును, కట్టు 'ఆరోపము ననుసరించి ఒక శబ్దము వెరొక యర్గమును 
తెలియజేయునపుడు లింగసంఖ్యలలో మార్పు జరుగుననుటను a సూ తము సమరించు 
చున్నది. 

“ 

వివరణము... రికి వ కారికలో ఈ కారికయొక). భావమంతయు విశదీకరింప 
బడినది. అచట సందర్భానుసారముగ ఈ చర్చ జరిగినది. 11511 

| అవతార్ క్ర. ఇట్టు లింగసంఖ్యలు సంకమించుట అనియతముగ నుండుటవలన, 
శుక్జాది శబ్దములకు దవ్యమునకు సంబంధించిన లింగ సంఖకలు సిద్ధింప వెమో”' అను శంక 

అక్కర లేకుండ నిస్సంశయముగ అవి సిద్ధించుటకై “విశేషణానామ్” మొదలగు సూత 

ముపయోగించునని చెప్పుచున్నాడు. 

శో ఆ(శయే లింగ సంథ్యాభ్యామా. శీతం వ్యపదిళ్యతే | 

విశేషణానాం చాజాకేరితి శా స్రవ్యవస్థయా il 152 
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సము దేశము 723 పదకొండము 
153 | 
““విశేషణానాంచాజాతేః” + ఇతి = “విశేషణానాంచాజాతేః'' అను, _ శాస్త్రవ్యవస్థయా = 

థి 

సూూతముయొక్క_ నియమముచే, ఆశయే = ఆధారమగు [దవ్యమందలి, లింగ సంక్యాభ్యామ్ 

= లింగ సంఖ్యలతో, ఆ|శ్రితమ్ = ఆధేయమగు గుణము, వ్యపదిశ్యతే = చెప్పబడును. 

తాత్పర్యము [ద వ్యమునకు చెందిన లింగ సంఖ్యలు గుణమునకును సం 

మించునని “విశషణానామ్”” ఇత్యాది సూూతము బోధించును. 

వివరణము శబ్లశ క్తి ననుసరించి లింగ సంఖ్యల ఆవేశము సహజముగనే సిద్ధించి 

నను, ఆ యంశమునే సూ|తమనువదించుచున్న దని భావింపవల యును. “పుంయోగాదాథ్యా 

యామ్” (4-1-48) అను సూత్రము కూడ ఇట్టు ఆనువాదక మేయని చెప్పవచ్చును. ॥152॥ 

అవతారిక పై యంశమునే స్పష్టము చేయుచున్నాడు. 

శే॥ నిమితా నువిధాయిత్వా ద్యే ధర్మాభేద హేతుషు । 

త ఆ్యశయేఒపి విద్యంత ఇతి బుద్దిర్నివ_ర్హ్యతే ॥ 158 

భేద హేతువు = భేముమునకు కారణములై న గుణములందు, యే = ఏ, ధర్మా = ధర్మములు 
గలవో, తే = అవి, నిమితాను విధాయిత్వాత్ = నిమిత్తమును. అనుసరించుటవలన, ఆ|శయే 

+ అపి = ఆధారమైన [దవ్యమందును, విద్యంతే +- ఇతి = “ఉండును” అను, బుద్ధిః ఆ 

భావము, నివర్తతే = తొలగింపబడును. 

తాత్సర కము గుణములయొక్క_ లింగసంఖ్యలే [ద్రవ్యమునకును సం|క్రమించు 

నను అభి పాయమును ““విశేషణానామ్” ఇత్యాది సూత్రము తొలగించును. కాన ఆది వ్యర్థము 

కాదు, 

వివరణము--- |దవ్యమునకు భేదమును కలిగించునవి గుణములు. నిమి త్రము 

లన్నను అవియే. నిమితముగ లది “నిమి త్తి. అనగా |[దవ్యము. అభేద సంబంధము న్నాశ 

యించి గుణవాచకము [దవ్యమును బోధింపవచ్చును. అట్టి సందర్భములో నిమి త్త్రముయొక్క- 

ధర్మములు ( లింగసంఖ్యలు) నిమి త్రికిని సం్యకమించునను భావన కలుగవచ్చును. ఆ భావన 

కలుగకుండ వారించుటకు |[పకృత సూత మావశ్యకమగును.. 

విశేష విషయములు నిమి త్రముయొక్క._ ధర్మములు నిమి త్తియందును వర్తించు 

నని ఒక సంప్రదాయము. అట్టు సం|క్రమించిన [పయోగములును కొన్ని యున్నవి. ఉదా: 

“పంచాలాః” (జనపదః = = దేశము) పంచాలులను పేరుగల రాజులకు నివాసమైన దేశము. 

(పంచాలానామ్ = = నివాసః). అఖేదముచే నివసించు రాజుల శేరుతోనే దేశము వ్యవహరింప 

బడినది. అట్టి వ్యవహారమునకు నిమి త్రమెన రాజుల బహుత్వము నిమి త్తియగు నివాసమునకు 

సం|కమించినది. (వా స్తవముగ నివాసమైన దేశ మొకటియే గదా :) 1158 

అవతారిక... “పంచాలాః” మొదలగుచోట్ట నిమి త్తముయొక్క_ లింగసంఖ్యలు 
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సంక్రమించుటనే “లుపియ క్రవద్వ్య క్రివచనే” (1-2-51) అను సూతము సమర్థించనని 
చెప్పుచున్నాడు. 

cl 

శో ఆథ్యాయ తే చ శాస్త్రణ లోకరూఢథా స్వభావతః । 

నిమి త్తతుల్యా గోదాదొ (పవృ త్తిర్హింగ సంఖ్యయోః ॥ 154 

స్వభావతః = స్వభావము ననుసరించి, లోకరూఢా = వ్యవహారమందు (పసిద్ధమైన, గోదాడ్రా 
= “గోదౌ” మొదలగుచోట్ట, నిమి త్తతుల్యా = నిమిత్త ముతో సమానమైన, లింగసంఖ్యయోః 
= లింగ సంఖ్యల యొక్క, పవృ తిః =|పవృత్తి, కా స్థ్రేణ=ాశా స్ర్రముచే (“లుపియు క్రవత్ ” 

ఇత్యాది సూ తముచి) ఆభ్యాయతే + చ = చెప్పబడుచున్నది. 

తాత్పర్యము “గోదా” ((గామః), “పంచాలాః"” (జనపదః), మొదలగుచోట్ట 

నిమి త్రము ననుసరించి నిమి త్రియండు లింగసంఖ్యలు అనువర్తించుట సహజమెనదియు లోక 

(పసిద్ధమైనది యునగు విషయము. అట్టిదానినే “లుపియు క్తవత్ *” మొదలగు సూ[త మనువ 

దించును. 

వివర ణము... లింగసంఖ్యలు ఆయా (పయోగములలో సహజములై నవి, అట్టు 

సిద్ధముగ ఉన్నవానిని విశదము చేయటయే శాస్త్రము చేయపని. ఆంతియకాని శాస్త్రము 
లింగ సంఖ్యలను శాసింపజాలదు. “పసిద్ధమైన పయోగములను శాస్త్ర మనుసరించును. 

శాస్త్రమును [ప్రయోగము లనుసరింపవు” అను తత్త్వమును సందర్భము వచ్చునపుడెల్ల [(గంథ 
కర్త సూచింపుచునే యుండును, 

“లుపియుక్రవత్* ఇత్యాది సూూతము 110 వ కారికలో పూర్తిగా వ్యాభ్యానింప 
బడినది. 1115 4॥ 

అవతారిక. “శబ్దశ క్తినే శాస్త్రమనుసరించును. కావుననే ఈ విధమైన విభాగము 
కూడ సిద్ధించినదని” చూపుచున్నాడు. 

లో హరీతక్యాదిషు వ్యక్తిః సంఖ్యా ఖలతికౌదిషు | 

మనుష్యులుబ్వి శేషాణామభి ధేయా శయం ద్వయమ్ 11 155 

హరీతక్యాదిషు = హరీతక్యః, (ఫలాని) మొదలగుచోట్ట, వ్య క్తిః = లింగమును, ఖలతికాదిషు 
= ఖలతికమ్, (వనాని) మొదలగు స్థలములందు, సంఖ్యా = సంఖ్యయు, మనుష్యలుబ్వి శేషా 
కామ్ = “మనుమ్యడు'' అను నర్భమున వర్తించు లుబలతమైన శబ్బముయొక్క- విశేషణము 
లకు, ఆభిధేయాశ్రయమ్డావాచ్యమగు అర్థమునకు సంబంధించిన, ద్వయమ్ జలింగసంఖ్యలు 
రండును, (సిధ్యంతి = సిద్ధించును). 

తాతృర్యయు__ హరీతక్యః, అనుచోట న్రీలింగము మా|తమే నిమి త్రముతో 
సమానము. బహువచనము నిమి త్తికి చెందినదే. ఖలతికమ్, అనుచోట వీకవచనము మా|తము 
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నిమి తముతో సమానము. నపుంసకలింగము నిమి త్రికి సంబంధించినద. చంచాి” ససుగా 

గడ్డిబొమ్మవంటి మనుష్యుడు. ఈ శ బ్బమునకు “అధిరూప'' (సుందరము), ““దర్శసియి 

(చూడదగిన) మొదలగు విశేషణములను వాడినపుడు, ““మనష్య అను విశేష్యము ననుస 

రించియే ఆ విశేషణములకు లింగసంఖ్యలు రెండును సంబంధించును. సహజములైన ఈ 

అంళములనే శాస్రీయములై న వచనములు [పకటించుచున్నపి. 

బీవరణము ఒక వస్తువుయొక్క ధర్మమును, దానికి సంబంధించిన వేరొక 

వస్తువునం దారోపించి, రెండిటిని ఒకే శబ్దముతో బోధించు సందర్భమున నిమిత్త నిమి త్తి 

భావమును స్వీకరింతురు. ఉదా : హరీతకీ. ఇదొక ఓషధి. దీని పండ్డ్దనుగూడ ఈ శబ్దము 

తోనే చెప్పవచ్చును. ఓషధికిని దాని పండ్దకును అభేదమును కల్పించినచో, అట్టు చేయుటకు 

వీలు కలుగును. '“హరీతక్యాః - ఫలాని = హరీతక్యః”. ఇచట హరీతకి నిమి త్రము. పండ్లు 

నిమి త్రి, “పండ్లు” అను నర్గమున ఒక తద్ధిత [ప్రత్యయము వచ్చుననియు, అది లోపించు 

ననియు అపుడు నిమి తము ననుసరించి లింగమును, నిమి త్తిని బట్టి వచనమును వచ్చునని 

యును, శాస్త్రము చెప్పును. కాగా హరీతక్యః. అని స్రీలింగ మును బహువచనమును సిద్ధించును 

ఇమే “ఖలతికమ్”” = వనాని” అను |పయోగము. ““ఖలతిక''మనునది ఒక పర్వతము* 

దానికి దగ్గర గానుండు అడవులను కూడ ఈ శబ్దముతో టోధింతురు. (ఖలతికస్య - అదూర 

భవాని వనాని) ఇచట ఖలతికము నిమి త్రము, దానియొక్క ఏక వచనము అనువ ర్తించినది. 

నపుంసకలింగము నిమి త్రియెన వనమునకు చెందినదే. 

ఇక - ““చంచా”” శబ్దమునకు “గడ్డిబొమ్మ”' అని సహజమైన యర్థము. “ఇవే 

పతికృతొ'' (5-8-98) అను సూతమచే సాదృళ్యార్థమున ఈ శబ్దమునకు “కన్ * 

[ప్రత్యయము విధింపబడినది. పిదప “లుమ్మనుష్యే”' (5-8-98) అను సూత మా (పత్య 

యమునకు లోపమును చెప్పినది. ('“చంచా - ఇవ - మనుష్యః' | అని మనుష్యుడు ఉపమెయ 

మైనపుడు, కన్ [ప్రత్యయము లోపించునని యర్థము) కాగా ““చంచాి' అనునదియే “గడ్డి 

బొమ్మవంటి మానవుడు” అను నర్థమును చెప్పగలుగును. ఈ దశయందు అభిరూప, దర్శ 

నీయ, మొదలగు విశేషణములను చంచా, శబ్దమునకు ఉపయోగించినచో, ““విశేషణానామ్'' 

మొదలగు సూ[తముచే ““చంచా” శబ్బ్దముయొక్క లింగ సంఖ్యలు విశేషణములకును 

[పా ప్తించుచున్నవి. కాని “మనుష్యలుపి (పతిషెధః” (మనుష్యార్థమందు లుష్పు వచ్చినపుడు 

“విశేషణానామ్'' అను సూ [తము (పవర్తింపదు) అను నిషేధమున్నందున చంచా శబ్దముచే 

బోధింపబడు మనుష్యుని అనుసరించియ (మనుష్య, శబ్దమును బట్టియే) లింగవచనము 

లుండును. 'అభిరూపః చంచా” మొదలగు రీతినే | పయోగింపవలెను. 

ఇట్లు భాషకు సహజమైన అంశములనే “హరీతక్యాదిషు వ్య క్తిః", ““ఇృలతికాదిషు 

వచనమ్”, ““మనుష్యలుపి (పతిషేధః” అను కాత్యాయనుని వచనములు స్పష్టపరచినవి. 

అంతియేకాని ఆ వచనములనుబట్టి ఈ |పయోగ ముల్లు బంసలు దేరి నవని అమకొనరాదు.॥ 1 55॥ 

bal 

Rr టపతమటోలట ము బంపర రాస్తాం ాంాలం. 
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“అజాతేః్ ఆను 

నిషేధమున్నందున, జాతివాచక మగు శబ్దమును వాడినపుడు మ్మాతము దాని విశేషణముంకు 
లుబంతము యొక్క లింగవచనములు సం[కమింపవు - అని చెప్పుచున్నాడు. 

అవతారిక... “విశేషణానాంచాజూతేః”' అను సూూతమున 

శో జాతి ప్రయోగే జాత్యాచేత్ సంబంధముపగచ్చతి | 
విశేషణం తతో ధర్మాజ్ఞాతే_స్తక్ ప్రతిపద్యతే ॥ 156 

జాతిపయోగే = జాతివాచకమగు శబ్దమును వాడినపుడు, విశేషణమ్ = విశేషణము, జాత్యా 
= చాతితో, సంబంధమ్ = సంబంధమును, ఉపగచ్చతి + చేత్ = పొందినట్టయితే, తతః = 
అపుడు, జాతేః = జాతియొక్క-, ధర్మాత్ = ధర్మమును బట్టి, తత్ = దానిని (లింగమును 
వచనమును) ([పతివద్యతే = పొందును, 

తాత్తృ్రర్భ్యము___ విశేషణమును జాతివాచకముతో కలిపినపుడు, జాతివాచకము 
యొక్క లింగసంఖ్యలే దానికిని వచ్చును ఉదా : “పంచాలాః = జనపద” * ఇచట జన 
పదః, అను దానికి “రమణీయః”, “నుందరనగరః” మొదలగు విశేషణములు సహాజములు, 
జనపదశబ్దము జాతివాచకము. అది విశేష్యము. దాని ననుసరించియే విశేషణములకు లింగ 
సంఖ్యలు [పవర్రించును. 

11561 

అవతారిక... విశేషణమును లుబంతముతోనే సంబంధింప జేసినపుడు కలుగు 
విశేషమును చూపుచున్నాడు. . 

లో లుబంతే సన్నిపతితం జాతేరన్యద్వి శేషణమ్ | 

లుబంతస్య (ప్రధానత్వా త్తద్దర్మెర్వ్యపదిళ్యతే I 157 

జాతేః = జాతికి, అన్యత్ == వేరయిన, (సంబంధింపని), లుబంతే = లుబంతమందు, సన్ని 
పతితమ్ = పడిన, (సంబంధించిన), విశేషణమ్ = విశేషణము, లుబంతస్య క లుబంతము, 
(పధానత్వాత్ = ముఖ్యమగుటవలన, తద్ధరైైః = దానియొక్క ధర్మములచే (లింగ సంఖ్య 
లచే) వ్యపదిశ్యతే = వ్యవహరింపబడును. 

తాత్స్రర్భం ము విశేషణము ఇచ్చానుసారముగ సంబంధింపవచ్చును. కాగా జాతి 
వాచకమును విడిచి, లుబంతముతోనే విశేషణమును కలిపినచో, లుబంతముయొక్క_ లింగ 
వచనములే విశేషణమునకును సంకమించును. ఉదా : “పంచాలాః _ [పియాతిథయః, వినీత 
వేషాః _ జనపదః.” (పంచాలములు [పియాతిథులును, వినీత వేషములును అయిన జన 
పదము). 

వివర ణజణము__.. ఆయా అర్థములందు తద్ధితము వచ్చి, లోపించిన శబ్దములు 
“లుబంతము” (ఉదా: పంచాలాః, మొదలగునవి) లనబడును. లుబంతముయొక అర్థము 
ముఖ్యము. కావున తదనుసారమే విశేషణముల యొక. లింగ సంఖ్య లుండును, 

సముచేశము 797 పదకొండము 

విశేష విషయములు---- _పవర్తించి లోపించిన తద్ధితమునకు ప్రకృతిగా మిగిలిన, 

శబము “*లుబంతమ'”'ని ఫలించును. 184వ కారిక నుండి ఇంతవరకును (157) విశేషణా 

నాందాజాతేః” (1-2-52) అను సూ తముయొక్క- విచారణము విపులముగ జరిగినది. 115 

(8) లింగవఛనముల అతిదేశప్రనంగమున _ “ అతిశాయనే తమవిష్టనౌ ” 

(క-కి-55) అను నూ త్రముయొక్క- పరిశీలనము 

అవతారిక మీది విచారణమువలన ““విశేషణానామ్'' మొదలగు సూూతము, 

““ఏణవాచక ములకు (దవ్యమునుబట్టి లింగవచనములు సం|క్రమించును' అను విషయమును 

శదముచేయుట కుపయోగించునని ఫలించినది. అట్టు లింగవచనములు సం[కమించుట ఏయే 

లములం దుపయోగపడునో -- (లేక జరుగునో) ల అన్న అంశమును భామ్యకారుడు విపుల 

ముగ చర్చించెను. ఆయా స్థలములను అచటి చర్చలయొక్క- సంగహమును |పకృతము 

చూపుదున్నాడు. 

౨౭౬ 89 

శ్లో; నజ్సమాస బహుప్రీహిద్వంద్య స్ర్యతిశయేష యే | 

- భేదా భాష్యానుసా రేణ వాచ్యాసే లింగసంఖ్యయోః ॥ 158 

నజ సమాస బహు వీహి ద్వంద్వ స్ర్రతిశయేష = నజ్ సమాసము, బహు|వీహి సమాసము, 

ద్యంద్వసమాసము, “త్రీయామ్” అను సూత్రము, “ఆతికాయనే తమబిష్టనౌ” అను 
ఒర వ దూ 

సూ; తము - ఈ సలములలో, లింగసంఖ్యయోః = లింగ వచనముల యొకు, యే = ఏ, 

భేదా! = భేదములు గలవో, తే = అవి, భాష్యానుసా రేణ = భాష్యము ననుసరించి, వాచ్యాః 

= చెప్పదగియున్నవి. 

తాత్త్రర్యము_- “సణవచనా సామా[శయతో లింగవచనాని” (గుణవాచకములకు 

(దవ్యవాచక ములను బట్టి లింగ సంఖ్య లుండును) ఆను వచనమును నక సమాసము మొదలగు 

అయిదు స్థలములలో భాష్యకారుడు (పవర్తింపజేసి పరిశీలించెను. ఆ పరిశీలనము యొక్క 

రీతులను 'పకృతము భావింపదగును. 11551 

అనతారిక-_ పె కారికలోని వరుసను తారుమారు చేసి, (వెనుకనుండి ఆరంభించి 

మొదటికి వచ్చుట) [గంథకర్త విషయములను విశదీకరించెను. కాగా ““అతిశాయనే తమబిష్ట 

నౌ” (క-కి-రర్) అను సూత్రమును ముందుగ తీసికొని చర్చను (ప్రారంభింపుచున్నాడు. 

శో॥ యది షష్టీద్వితీ యాంతాన్నిష్కృష్టాత్తమ బాదయః | co 

| స "షీ (పకృతేః సొాదిఇలింగతా ॥ | న్యక్క్మా-రిణి స్యురుత్య్భ న (పకృతః స్యాద్వి 

నిష్క్యూష్టాత్ = తక్కువ అయిన వస్తువును చెప్పు, షష్టీద్వితీయాంతాత్ = షష్ట్యంతముగాని 

ద్వితీయాంతముగాని అయిన శబ్దమునకు, న్యక్కారిణి = తిరస్కరించు, ఉత్క మై గొప్ప 

దైన వసువు” అను నరమున, తమబాదయః = తమఫ్, మ్లైదలగు (పత్యయములు, యది 
హా గా థి 
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స్యుః = (పవ రించినటయితే, |పకృతేః = (పకృతియైన శబమునకు, విలింగతా = లింగము 
కాయాన్ య చలా టి 

వేరగుట, స్యాత్ = సంభవించెడిని. 
Ca 

తాత్ళర్శ్యంయు. కొన్ని వస్తువులలో ఒకటి “మిగిలిన వానికన్న మిన్న”) అని 

చెప్పవలసి వచ్చును. అపుడు తక్కువయైన వస్తువును చెప్పు శబ్దమునకు ““అన్ని టికన్న 

మిన్నయెనది'” అను నర్ధ్థమున “తమప్”' (తమ) అను [ప్రత్యయము విధింపబడినది. కొన్ని 

చోట్ల “తరప్” (తర) అను (పత్యయము కూడ ఈ యర్థముననే పవర్తించును. అట్టి 

సందర్భములలో (పకృృతియొక్క లింగమును [పత్యయార్థ ముయొక్క. లింగ మును వేర్మేరగు 

పమాదమున్న ది. 

వివరణము. “అతిశాయనే తమబిష్టనౌ” అని సూత్రము. ఇచట “అతిళాయన” 
అను శబ్దమునకు రెండర్థములను చెప్పవచ్చును. “మిన్నయగు వస్తువు'' అని ఒక యర్థము. 
““మిన్నయగుటకు హేతువుగా భావింపబడు వస్తుధర్మము”' అని రెండవయర్థము. ఆ ధర్మము 

గుణముకాని |క్రియకాని కావచ్చును. ఇట్టి అతిశాయనమను ఆర్థమున, తమప్, తరప్, మొద 
లగు [పత్యయములగును. (పకృతియెన శబ్దమును (అనగా తక్కువ అయిన వస్తువును 
బోధించు శబ్దము) ద్వితీయాంతముగగాని, షమ్ట్యుంతముగగాని తీసికొనవచ్చును. ఆడి న్రీలింగ 
కబ్దమైనచో ఆ, ఈ (టాప్, జీష్ మొ!) మొదలగు శ్రీ (పత్యయములతో కూడినదియు, 
లేనిచో కేవలము [పాతిపదికమును అగును. 

ఈ సందర్భమున అతిశాయనమన్నది _పత్యయముయొక్క_ అర్థమునకు విశేషణ 
మని యొక పక్షమున్నది ఇందు “వస్తువు మిన్నయగుటకు ముఖ్యకారణము దానియందలి 

ధర్మమె”” (గుణము _లేక_ |క్రియ) అను భావనవలన, “ఆయా ధర్మముచే గొప్పదైన 
(దవ్యము*” అను ఆర్థమును “తరప్'' _పత్యయము బోధించును. అపుడు [పకృతియొక్క 

అర్థమును | ప్రత్యయముయొక్క- అర్థమును వేర్వేరగును. ఒక ధర్మముచే తక్కువయగు 
వస్తువును పకృతి బోధించును. అదే ధర్మముచే మిన్నయగు వస్తువును (ప్రత్యయము చెప్పును. 

కాగా (పకృతియెన శబ్దమునకు ఒక లింగమును (పత్యయార్థమెన దానికి వేరొక లింగమును 

ఉండు  పయోగములలో లింగై కము (ఒకే లింగముండుట) కుదురకపోవును. 

దిగువ కారికయందలి ఉదాహరణములవలన ఈ యంశములు విశదము కాగలవు. 

విశేష విషయములు (1) “ఆతిశేతే _ ఇతి = అతిశాయనః” = మిన్నయె 
మిగిలిన వస్తువులను తిరస్కరించు వస్తుపు. (ఇదొక యర్థము). ““ఆతిశాయనః = అతిశయః'' 
= మిన్న అగుట. (ఇది వేరొక యర్థము). [ద్రవ్యమునకుగాని జాతికిగాని గొప్పదనమన్నది 
తనంతతానుగ సంభవింపదు. ఆందుండు ధర్మమునుబట్టియే అది కుదురును. ఆ ధర్మము 
సామాన్యముగ గుణమేయగును. కొండొకచో |కియ అయినను కావచ్చును. 

(2) “పెక్కింటిలో ఒకటి మిన్న'' అను నర్భమున “తమప్పు'" వచ్చుటయు, 

“రెండిటిలో ఒకటి మిన్న'' అను నర్థమున “తరప్పు' వచ్చుటయును సాధారణమైన 
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అంశము. అయినను కొన్ని చోట్ల ల! తరప్పు” కూడ " “తమప్పు” యొక్క విషయములో (పవ 

రించుట గలదు. ఈ తీరున “కరప” ”  పపర్తించిన ఉదాహరణములే దిగువ కారికలో 

చూపబడును 

(8) పత్యయముయొక్క_ అర్థము అతిశాయనమన్నచో, తిరస్క-రించు వస్తువును 

_లేదా- దానియందుండు ధర్మవిశేష మును | పత్యయము చెప్పును. అపుడు ““తిరస్కరింప 

బడునది'” [పకృతియొక్క- అర్థమగున ఉదా: “ఆఢ్యతమః - రామః. ( ఆఢ్యానామతి 
66 న 

శాయనః = ధనవంతులలో మిన న్న). ఆ ఆఢ్యశబ్దము ధ నవంతులందరను బోధించును. తమ 

అనునది ఆఢధ్యత్వ్యమను ధర్మముచే మిన్నయగు రాముని తెలుపును. ఈ విధముగ పకృత్యర్థ 

మును (పత్యయార్థమును వేరగును. ఇదొక పక్షము. 

(4 ఇట్టుగాకి పక్కతియే * “'ఆఅకతిశాయని' మను నర్భమును స్యతం| తముగ 

బోధించుననియు, పత్యయముదే యరమును కేవలము సూచించుననియును వేరొక పక్ష 

మున్నది. ఇందు | పత్యయము స్యార్థిక మగును. అనగా వేరుగ తన యర్థము లేకుండ (పకృతి 

యొక్క అర్హమునే బోధించును. ఇపుడు అర్థములో భేదముండదు., తుదకు ఈ పక్షమే 

సిద్ధాంతముగ రీని కొ నబడును. 

(5) మీది పూర్వపతము ననునరించియే దిగువ కారికలో ఉదాహరణము తీయ 

బడినవి 
111591 

అవతారిక మీద చూపిన భిన్న లింగత్వమును ఉదాహరణములతో వివరింపు 

చున్నాడు. 

వో॥ కాల్యాం కాలాద్ద్వితీయాంతాత్కాలే కాల్యా_స్త సరబ్ భవేత్ | 

న్యక్క-_ర్త రరి తథా గార గర్లేభ్యః (పత్యయో భవేత్ ॥ 160 

ట్లో! న్యక్క_ర్హుమ చ గర్గష గార్జ్యాత్ స్యా త్తచ్చనేష్యతే 1 160 

కాల్యామ్ = అతిశయించునది “కాలి”, అగునపుడు, (కాలీ శబ్దము) ద్వితీయాంతాత్ = ద్వితీ 

యాంతమెన, కాలాత్ = కాల, శబ్దము నకును, కాలే = తిరస్క్థారించువాడు కాలుడయినపుడు, 

(కాల శబ్దము), కాలా?8 = కాలీ శబ్దమునకును, త్రరప్ = తరప్ పత్యయము, భవేత్ 

= తిరస్స్థారించువాడగు 
= అయ్యెడిని, త్రథా = అట్టు, గారే = = గార్గ్యుడు, న్యక్క- ర్రరి = తిరస్ఫ-రంచువా 

గ 

నపుడు, గ ర్లేభ్యః = బహువచనాంతర వైన గర్గ ళబ్దమునకును, గర్గేమ = గర్గులు, న్యక్క 

ర్రృషు = అతిశయించు వారగు నపుడు, గార్జ్యాక్ + చా గార్ల్య శబ్బమునకును, (పత్యయః 
= తరప్ |పత్యయము, స్యాత్ = పవ రించెడిని, తత్ 4 చ = అది, నగా ఇష్యతే = అభి 

మతము కాదు. 

తాత్ఫ్సర్శః మ__ “కాలమ్ - ఆతిశేతే = కాలీ” (నల్లని వానిని మించు నల్లని 

ఆడుది) అను నర్థమున కాలశ బ్బమునకు తరప్ (ప్రత్యయము వచ్చి, “కాలతరాి' అని కావలసి 
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161 వచ్చును. ( కాలితరా” అనునది ఇష్టమైన రూపము. *కాలీమ్ = అతి శేతే _ కాలః” (నల్లని 
షి. 

దానిని అతిశయించు నల్లవాడు) అను నర్భమున కాలీ శబ్దమునకు తరప్పు వచ్చి, “కాలితరః”” 
అని కావలసి వచ్చును. (““కాలతరః” అన్నది అభిమతము). ఇట్లు లింగము వేరగుట సంభ 
వించెడిని, 

. అల్లే కొన్నిచోట్ల |పకృత్యర్థముయొక్క_ సంఖ్యయు, | ప్రత్యయార్థముయొక 
సంఖ్యయును వేరు కావలసి వచ్చును. ఉదా: “గర్లాన్ - అతిశేతే _ గార్గ్యః''. (గిర్గులను 

(a) ౧ 

మించు గార్గ్యుడు) అను భావమున గర్గ శబ్దమునకే [ప్రత్యయము వచ్చి, ““గర్లతరః” అను 
రూపమయ్యెడిని. ( గార్గ్యతరః'' అనునది ఇష్టము). 'గార్ల్యమ్ - అతిశేరతే _ గర్గాః'' 
(గార్గ్యుని అతిశయించిన గర్గులు) అను భావమున గార్గ్య శబ్దమునకు తరప్పు వచ్చి, “గార్ల 
తరాః అను రూపమయ్యెడిని. (““గర్లతరాణ అనునది అభీష్టము). ఈ విధముగ లింగ 
భదమును సంఖ్యాభేదమును కూడ పా_పీంచుచున్నది. అది అభిమతము కాదు. 

వినరోణము.___ కాలః, అనునది పుంలింగము. కాలీ, అనునది త్రీలింగము. ఆతిశ 
యించు వస్తువుయొక్క_ లింగమును, తిర స్కరింపబడు వస్తువుయొక్కం లింగమును వేరుగ 
నున్న పుడు పకృతియొక లింగము మారకుండ డఉండిపోవలసి వచ్చును. _పత్యయార్లము 
యొక్క లింగమే (అతిశయించు (దవ్యముయొక్క_ లింగము) మొత్తముపై వచ్చుట అభీష్టము 

అశ్హై గార్గ్య = అనునది ఏకవచనము. గరాః, అన్నది గార్య శ బముయొక్క_ బహు 
వచనము. (యళ | పతయము లో! ఎచట | S , ( అ= [ప్రత్యయము పించును). పె విధముగనే యిచట కూడ వచనములు 
(సంఖ్య తారుమారయిపోవును. ఆతిశయించు వస్తువుయొక్క_ సంఖ్యయే మొ తముపె వచ్చుట 
అభీష్టము. కాగా అతిశాయనమన్నది (పత్యయార్థము నకు విశేషణమను పక్షమున “లింగ 
భేదమును సంఖ్యాభేదమును'' అను దోషములు (పాప్తించుచున్నవని ఫలించినది. ॥160॥ 

అవతారిక. “అతిశాయనము”” (అతిశయించునది = మించునది) [పకృత్యర్ష 
ఇ జో 99 థి మునకే విశేషణమని చెప్పుట యుక్తము = అనునది సిద్ధాంతము. ఇందును కొంత దోష 

మున్నదని చూపుచున్నాడు. ' 

శో కుమార్యాః స్వార్టికే జీప్ స్యాత్ (ప్రకృత్యర్జోహి నాధిక; ॥ 161 

భక = (పకృత్యర్థమును బోధించునపుడు, కుమార్యాః = కుమాదీ శబ్దము విషయమున, 

జప్ = జప్, అను స్త్ర (పత్యయము (ఈ), స్యాత్ = అయ్యెడిని, (పకృత్యర్థః = ప్రకృతి 
యెన శబ్దముయొక అర్థము, అధిక; = అధిక మైనది, న - హి = కాదుగదా | 

తాత్తర్శంము.___ తరప్ [ప్రత్యయము (పకృత్యర్థమందే (పవ ర్తించినచో “కుమారి 
తరా” అనుచోట జీప్పు రావలసివచ్చును. (కుమారితరీ _ అను రూపము [పా పించెడిని). ఈ 
పక్షమున (_పకృతియొక్కయు | పత్యయముయొక్కయు అర్థ మొకటేయగును గదా ! 

ఎవరణమ_ ఇతిశాయనమ "న్నది పకృత్యర్థమున కే విశేషణమన్నచో, తరప్ 

ణా గ్గ అ EERIE, os ses we శ. 

సము ద్రేశము 731 పదకొండము 
1621 
(పత్యయమునకు వేరుగ నర్ధమేదియు నుండదు. “ఇది మిన్నయగు వస్తువు” ఆను భావమును 

(పకృతియే బోధించును. ఆ భావమునే |పత్యయము కూడ అనువదించును. ఇట్టు _పకృత్యళ్థి 

మునే బోధించుటవలన (పత్యయము స్వార్థికమగును. అఆర్థములో భేదముండదు. “కాలీ - ఆతి 
శేతే = కాలితరా” (అతిశయించు కాలి == నల్లని శ్రి: “కాలః - అతిశేతే = కాలతరః” (మిన్న 

యగు కాలుడు = నల్పని వాడు) మొదలగు రీతిని అభీష్టరూపములు సిద్ధించును. పైన చూపిన 

లింగ సంఖ్యల భేదమను దోషము [పసక్తము కాదు. 

కాని “కుమారితరా” మొదలగుచోట్ట వేరొక రీతిని దోషము కలిగెడిని. కుమార, 

కిశోర, అనునవి తొలి వయసుగల వ్యక్తిని చెప్పు శబ్దములు. స్రీత్వమున “వయసి [పథమే” 

(4-1-20) అను స్తూతముచే వీనికి “జీప్” (ఈ) (పత్యయమగును, (కుమారీ, కిశోరి, 

అను రూపములగును). పిదప “కుమారి - అతిశేతే” (మించు కుమారి) అను నర్భమున తరప్పు 

వచ్చినపుడు కూడ ఈ స్రీ పత్యయమే పవర్తించి, “కుమారితదీ"” అను రూపము కావలసి 

వచ్చును. అది ఇష్టము కాదు. 

విశేష విషయములు (1) “వయసి [పథమే” - “తొలి వయసుగల న్రీని 

చెప్పు అకారాంతమగు శబ్దమునకు జీప్పు వచ్చును” అని యర్థము. ఉదా: కుమారీ, కిశోరీ 

మొదలగునవి. స్రీ (పత్యయములు కూడ కేవలము ద్యోతకములే. అనగా |పకృత్యర్గముగా 

సిద్ధమైన న్రీత్యమునే అవి వెల్ణడించును. న్రీత్వమును (కొత్తగా బోధింపవు. 

(2) తరప్పు, స్వార్థికమన్నచో అర్థభేదము లేనందున, “కుమారితర"” అను శబ్ద 

మునకును జీప్ పత్యయమే రావలసి వచ్చును. అది సాధువు కాదు. అతిశాయనమను (క్రొత్త 

భావమును వెల్చడిచేయుచు “లాప్” (ఆ) అను త్రీ [ప్రత్యయము వచ్చుటయే అభిమతము. 

(“కుమారితరా” అనునది సాధువు). 

(8) తరప్పు స్వార్థికమగునపుడు |ప్రథమాంతమగు  ,ప్రాతిపదికమునకే చేరు 
చుండును. ఉదా : “కాలీ - అతిశేతే = కాలితరా” మొదలగునవి. 

4) “కృమారితరా” మొదలగు చోట్ల మొదటిదగు జీప్పు (ఈ) [ప్రథమ వయ 

స్ఫునకును, రెండవదగు టాపు (ఆ) అతిణాయనమునకును ద్యోతకమగునని సారాంశము. 

(5) స్యతం|త ముగ ఒకానొక యర్థమును చెప్పునది వాచకమనియు, ఉన్న 

అర్థమును సూచించునది ద్యోతకమనియు వ్యవహరింపబడును. పయోగముల ననుసరించియే 

వాచకత్వమునుగాని, ద్యోతకత్వమునుగాని నిర్ణయించుకొనవలెను. శాస్త్రీయమగు [పక్రియ 

ఈ విషయమున పనికిరాదు. 

అవతారిక —— ఇట్టు తరప్ [ప్రత్యయము స్వార్ధికమన్నను దోషముండుటచే, దానిని 

వారించుటకై భాష్యకారుడు చూపిన ఒక మార్గమును విశదీక రించుచున్నాడు. 

శ్లో॥ షష్ష్యుంతాదధికే తస్మాద్దుణే స్వా శ్రయవ రిని | 
(ఉం © ౧ టి 

ఉత్క్భష్టసమ వేతాయాం కియాయాం వా విధీయతే ॥ 162 



వాక్యపదీయము 732 వృతి 

[ 163 
తస్మాత్ = అందువలన, స్వాశయవ ర్షిని = తనకు ఆధారమైన [దవ్యమందుండు, అధికే= 
అధికమైన. గుణే = గుణమందుగాని, ఉత్కృష్టసమ వేతాయామ్ = అధికమైన [దవ్యమం 

దుండు, [కియాయామ్ + వా = |కియయందుగాని, షష్ట్యంతాత్ = షష్ట్యంత మైన (ప్రాతిపదిక 

“మునకు, విధీయతే = తరప్పు విధింపబడును. 

తాత్న్రర్కము._.._ మిన్న యగుటకు మూలముగా తీసికొ నబడునట్టియు, _దవ్యమందు 

నియతముగ నుండునట్టి గుణమునుగాని [కియనుగాని బోధించునదిగ తరప్పు [ప్రవ ర్తించునని 

చెప్పవలెను. అది షష్ట్యంతమగు |పాతిపడికమునకు చేరును. ఇట్టు చెప్పినచో దోషములేవియు 
రావు. 

వివరణము... అతిశయమును కలుగజేయునడి అతిశాయనమని చెప్పినపుడు, 

[దవ్యమందుండు గుణమును తీసికొనవచ్చును. గుణమువలననే [ద్రవ్య మునకుత్క-ర్షము ఏర్ప 

డును గదా! అట్టుగాక “అతిశయమే _ అనగా - మించియుండుటయే - అతిశాయన"” 

మన్నచో అది |కియారూపముగాన కియనే (పకర్ష హేతువుగా స్వికరింపవచ్చును. ఈ రెండు 

రీతులందును ఆయా [దవ్యమందలి గుణమునుగాని |క్రియనుగాని వేరుగా భావించి, అదియే 

అతిశయమునకు హేతువని చెప్పుదుము. తరప్పు ఆ యర్థమున (ప్రవర్తించి చివరకు ఆ యా 

గుణ|క్రియలకు ఆ; శయమైన దవ్యమునే బోధించును. ఊదా: “శుక్తస్య _ అతిశాయనః - 

గుణః = భుక్టతరః'' = తెలుపుచే మిన్నయగు తెల్లని వస్తువు (గుణము), “శుక్షస్య - అతి 

శాయనమ్ = కుక్లతరః'' = తెల్ఫని వస్తువుయొక్క గొప్పదనము. (మించియుండుట = ఇది 
క్రియ). ఈ పక్షమందు (ప్రకృతియొక్కయు (ప్రత్యయముయొక్క-యు అర్ధములు వేరుగా 
నుండవుగాన లింగ భేదముగాని, సంఖ్యాభేదముగాని ప్రస క్రము కాదు. ఆశయమగు |దవ్య 

మొకటే అయినందున తదళుసారమే లింగ సంఖ్యలు [పవ ర్తించును. అలై “కుమారితరా'” 

ముగలగుచోట్ల _(పత్యయార్థము ముఖ్యమై (గుణముకాని క్రీయకాని) పకృత్యర్థము (కుమారి 

యందలి గొప్పదనము) విశేషణమగునుగాన జీప్పు కూడ మొత్తముపై (పవర్తింపదు. (తరప్ 

(పతయాంత మునకు జీపు రాకుండ టాప్ [పత్యయమె చేరును). 

కాగా గుణ|కియలను వేరుగా చూపుటవలన దోషములు కలుగవని ఫలించినది.॥ 162 

అవతారిక __. దవ్యమందలి గుణమునుగాని |క్రియనుగాని విడదీసినపుడు తరప్ప 

యొక్క. అర్థము ఆ రెండింటిలో ఒకటియె |పధానమగును. ఆశయమైన [దవ్యము అ|పధాన 

మగును. అయినపుడు సామానాధికరణ్యము (ఒకేచోట నుండుటకాజ కే యర్థమును తెలుపుట) 

ఎట్లు కుదురును ? - అను శంకకు బదులు చెప్పుచున్నాడు. 

లో ఉపా _త్తం చ (ప్రకృత్యర్హో (దవ్యమేవా శయ స్తయోః ] 

సోఒయమిత్యభిసంబంధాదభేదేన (ప్రతీయతే | 168 

_పకృత్యర్థ 8 = (ప్రాతిపదికము యొక్క అర్థముగా, ఉపా తమ్ = తీసికొనబడిన, [దవ్యమ్ + 

సము దేశము 733 పడకొండము 

164] 
ఏవ = [దవ్యమే, తయోః = ఆ గుణ్యక్రియలకు, ఆశ్ర యః = ఆధారమై, సః + ఆయమ్ +- 

ఇతి = “అదేయిది” అను, అభిసంబంధాత్ = సంబంధము వలన, అభేదేన జ అభేదముతో 

(భేదము లేకుండ), పతీయతే = తెలియబడును. 

తాళ్ళర్యయు_ గుణ|కియలను వేరుగా భావించినను అవి తరప్ _పత్యయము 

యొక, అర్థ ములని చెప్పినను, వాని కాధార మైనది (పకృత్యర్థమెన [దవ్యమె. అందువలన 

ఆధారమైన [దవ్యమునకును ఆధేయములై న గుణ|క్రియలకును అభేదమును కల్పించుకొని 

సామానాధికరణ్యమును సంపాదింప వచ్చును. 

వివరణము... అతిశయమును వెల్లడించునది తరప్పు. తరబంతమైన శబ్దము 

కేవలము గుణమునో |క్రియనో బోధించుట అసంగతమగును. “జక్టతర” మొదలగునఏ 

దవ్యమును బోధించుటయే (పసిద్ధ్దము. అందుచే ఆభేదమును భావింది సామానాధికరణ్య 

మును పొందవలెను, 

లింగబేదము, సంఖ్యా భేదము మొదలగు దోషములను వారించుటకు మా|తమే 

గుణ |కియలను వేరుచేయుట అను ఊహ ఏర్పడినది. 

కాగా ““శుక్సతర *' మొదలగుచోట్ట అతిశయముగల ఆ యా దవ్యమే బోధపడు ను 

కాన దాని ననుసరించియే లింగవచ నములు [ప్రవర్తించుచుంకును. “గుణవచనముల కాాశయము 

ననుసరించి లింగవచనములగును'” అను వచన మీ విధముగ ఇచట సమన్విత మగును. 

విశేష విషయములు. శుక్లతర, మొదలగుచోట్ట _ “_పకృొతియొక్క- అర్థము 

[దవ్యము. పత్యయముయొక్క- అర్థము గుణ|క్రియలలో ఏదోయొకటి*”' అనునది భేదభావ 

నము. “తుదకు [పకృతి పత్యయముల అర్ధములు రెండును ఒకటే. [దవ్యమును విడిచి గుణ 

[క్రియలు వేరుగా నుండవుగదా !'' అనునది ఆభేద భావనము. 1116 81 

అవతారిక... శక్షతర, మొదలగుచోట్ట “*శక్ట మొదలగు శబ్దములు ఆయా 
గుణముగల [దవ్యసామా న్యమును (ఏదయిన ఒక వస్తువు - అను నర్భమును) బోధించును. 

తరప్ |పత్యయముకూడ ''అతిశయముతో కూడిన - అనగా - మిన్నయగు - ఆ యా గుణము 

గల [దవ్యసామాన్యమునె”" తెలుపును. అంతియగాని [దవ్యవిశేషమును (నిర్దిష్టమగు ఒక 

వస్తువును) చెప్పజాలవు. అయినపుడు ఆ(శితమగు గుణము ఏ విధముగను వేరుగా తెలియ 

నందున ““దవ్యమును బట్టి గుణవాచకములకు లింగవచనములగును'' అను వచనమును సమ 

న్వయము చేయుట ఎట్టు ? - అను శంకకు సమాధానమును చెప్పుచున్నాడు. 

శ్లో॥ రూపాభేదాచ్చ తద్ద్రువ్యమాకాంక్షెవత్ (ప్రతీయతే । 

విశేషెర్భిన్నరూపై _స్తద్యాశయైరివ యుజ్యతే ॥ 164 

రూపాభేదాత్ + చ = రూపభేదము లేనందువలన, తత్ = ఆ, |దవ్యమ్ = (ద్రవ్యము, 

ఆకాంకావత్ = ఆకాంక్షగ లదిగ, (పతీయతే = తెలియబడును, _భిన్నరూపైః = వేర్వేరు 
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స్వరూపములుగల, విశేమెః = దవ్యవిశేషములతో, తత్ ౫ ఆ దవ్యసామాన్యము, ఆ[శయిః 
+ ఇవ = ఆధారములతోవలె, యుజ్యతే = కూడును. 

తాత్పర్యము... శక్టతర, మొదలగుచోట్ట తొలుత |ద్రవ్యసామాన్యము బోధ 
పడుట సహజమే. అయినను అది “పటము”, “ఘటము”, మొదలగు ఏదో ఓక విశేష 
మును అ పేక్షించుచునే యుండును, (విశషములేని సామాన్యముండదుగాన). అట్టి విశేషమును 
ఆశ్రయముగను, సామాన్య మును ఆశ్రితముగను భావించుకొనవలెను. ఈ విధముగ లింగ 
వచనముల వ్యవస్థ కుదురును. 

వివరణము. ““శక్టతరః”” అనగానే “మిక్కిలి తెల్లనిది'” అనియే తెలియును. 
అయినను అంతమ్మాతమున భావము పూ ర్రికానందున, “*పటః”*, “ఘట”, మొదలగు నీదో 
ఒక విశేషము వస్తువును చెప్పక తప్పదు. ఆ వస్తువునే ఆశ్రయమని భావించి తదనుసారము 
లింగవచనములను చెప్పుకొనవలెను. ఉదా : శుక్షతరః = పటః ; కుక్షతరా = నారీ ; కక్త 
తరమ్ = వస్త్రమ్, మొదలగునవి. ఇట్టు లింగసంఖ్యల సమన్వయములో చిక్కేదియ కలుగదు. 

11641 
అవతారిక___ కాగా... 

శో భిన్నరూ పేసుయలి ౦గం విశేషేష వ్యవస్సితమ్ | 
అ (౫ య సంఖ్యా చ తాభ్యాం (దవ్యాత్మా సోఒభిన్నో వ్యపదిశ్యతే ॥ 165 

భిన్నరూ పేమ = వేర్వేరు స్వరూపములుగల,  విశేషేషు=ావిశేషవసువులందు, యర్ = వీ, 
లింగమ్ = లింగమును, సంఖ్యా + చడావచనమును (గలవో), తాభ్యామ్ = ఆ రెండిటితోను, 
సః ల దవ్యాత్య్మాడా|దవ్యసామాన్యము, అభిన్నః = వేరుకానిదియె, వ్యపదిశ్యతే = 
చెప్పబడును, 

- 

తాత్పర్యము. |దవ్యసామాన్యము ఆ(ితము (ఆధేయము) గను, [దవ్యవిశేష 
a శ 2 రా మా[శయముగను భాసించును. వి శేషముయొక్క_ లింగ సంఖ్యలు సామాన్యమునకు సం[క 

మించును. తుదకు సామాన్య విశేష్యములు రెండును ఒకటియే ఆగునుగదా | ఇట్లు ““ఆ|శయ 
మును బట్ట ఆశితమునకు లింగవచనములగును'' అను వచనమిచట సరిపోపును.  ॥165॥ 

అవతారిక... అతిశయించునది గుణమైనపుడు అది ఆశ్రోయమైన [ద్రవ్యమందుం డును గాన, ఆగ్రోయముననుసరించి గుణవాచకమునకు సంఖ్య (వచనము) సంక్రమించుట సిద్ధించును. కాని ఆతిశయించునది [కియ అగునపుడు, “మించు వస్తువు _ మించబడు వసువు” అను రెండు వస్తువులును ఆ [క్రియ కాశయములని భావించినచో ఎల్బపుడును ద్వివచనము 
రావలసివచ్చునని భాష్యకారుడు శంకించి సమాధానమును చెప్పెను. ఆ తీరును వివరింపు 
చున్నాడు, : 

శో ఆ(శయః సమవాయీ చ నిమిత్తం లింగసంఖ్యయోః । 
కర్త ృస్థభా వక శృేతిరతో భాష్య ఉదాహృతః ॥ 166 

నముద్దేళము 735 పదకొండము 
167] 
ఆశయః = ఆధారమైనట్టిది, సమవాయీ + చ = విడదీయుటకు వీలులేని సంబంధము గలిగి 

నట్టి (దవ్యము, లింగ సంఖ్యయోః = లింగ మునకును, వచనమునకును, నిమి త్తమ్చానిమి త్రము 

(భవతి = అగును). అతః = ఇందువలన, శేతిః = “శీ”, అను ధాతువు, క _ర్హృస్థభావకః=ా 

క ర్రయందుండు వ్యాపారము గలదిగ, భాషే = భాష్యమందు, ఉదాహృతః = చెప్పబడెను, 

తాత్సర్యము-- వ్యాపారము ఏ |ద్రవ్యమందు నియతముగ నుండునో = ఆ (దవ్యమే 

ఆ వ్యాపారమున క్మాశయమగును. దాని ననుసరించియే లింగవచనములను చెప్పవలెను, 

పకృతమున ““అతిశయించుట ” (అతి ఎ శీ ఆ అరిశేతే = అతిశయనః = అతిశయించు 

నది), అను వ్యాపారము కదర్తరియగు [ద్రవ్యమందే యుండును. కావున దాని ననుసరించియే 

వచనను వచ్చునుగాని ఎల్టపుడును ద్వివచనము రాదని భాష్యకారుడు చెప్పెను. 

వివరణము.--- ““అతి'' అనునది ఉపసర్గము. “రీ” అనునది ధాతువు. ఉపసర్శము 

యొక్క బలముచే ఈ ధాతువు సకర్మకమగునన్నచో, అతిశయించు కర్త ఒకటియు అతిశ 

యింపబడు కర్మ ఒకటియు రెండు [దవ్యములుండును. ఆ రెండును [క్రియ కాధారములన్న 

పుడు ద్వివచనము తప్పదు. కాని “ఆతిశీ' అను ధాతువు అకర్మకమని భాష్యకారుడు 

చెప్పెను. కావున కర్తయగు [దవ్యమొక్కటియే [క్రియ కాధారమగును. తదనుసారముగనే 

ఏకవచనము సిద్ధించును. 11661 

అవతారిక కర్మనుకూడ ఆ|శయముగ భావించినచో దివచనమును రావచ్చు 

ననుచున్నాడు. 

శో నిమి త్రమాగ్రయత్వేన గృహేత యది సాధనమ్ । 

కర్మ్యాపదిష్టయోః ప్రాప్తి స్తత్ర స్యాల్లి ంగసంఖ్యయో ః i 167 

సాధనమ్ = కారకము, నిమి త్తమ్ = నిమి త్తమాతముగాను, ఆ్యశయత్వేన = అధారముగాను, 

గృహ్యేత + యది = స్వీకరింపబడి నట్ట యితే, తత = అచట, కర్యాపదిష్టయోః = కర్మకు 

సంబంధించినట్టు చెప్పబడు, లింగసంఖ్యయోః = లింగవచనముల యొకు, పాప్తిః = రాక, 

స్యాత్ = అగును. 

తాత్ళర్యయు “క ర్తయగునది కర్మను అపేక్షించునను'* భావనవలన, కర్మను 

గూడ [కియకు 'ఆశయముగ తీసికొన్నచో కర్మకుచెందిన లింగవచనములును రావచ్చును. 

వివరణము___ “అఆతిశయించుటి'' అను క్రియ వా స్తవముగ క ర్రయందే నియత 

ముగ నుండును. అయినను ఏడో విధముగ కర్మ కూడ స్పురించునని భావించి, అదియు 

[క్రియ క్మాశయమని చెప్పినపుడు, ద్వివచనము (కర్తృ కర్మలకు రెండిటికిని చెందునట్టు) 

రావచ్చునని భాష్యకారుడు వ్యాథ్యానించెను. ఉదా : ““పక్షస్య = అతిశాయనః = శుక్జతరౌ” 

మొదలగునవి. 

విశేష విషయములు (క్రియ అన్నది ఎల్జపుడును క్రర్తయందే యుండును. కాగా 
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అది క_ర్హృసమవేతము. కర్మ సమవేతము కాదు. అయినను భావనాబలముచే కర్మనుకూడ 
కియకాశ్రయముగ చెప్పవచ్చునను [వౌఢవాదము ననుసరించి ఈ చర్చ జరిగినది. 

ఈ కారికతో *అతిశాయనే తమబిష్టనా”! ఆను సూ, తనుంచలి థాష్యముయొక్క 
శో 

సా 
/. పరిశీలనము ముగిసినది. 116 ॥ 

(9) లింగవచనముల ఆతిదేశ _పనంగమున “స్ర్రియామ్” (4-1-8) అను 
సూతమందరలి భాష్య పరిశీలనము 

అవతారిక. 158 వ కారికలోని నరునలో వెను*నుండి రెండవవగు “స్రియామ్”” 
(4-1-8) అను సూ తముయొక్క_ భాష్యమును పరిశీలించుటకు (బారంభింపుచున్నా డు. 

శో శాస్త్ర నిమి తభావేన “హుదాయా డల్ ద్రుత | 

ప్రకర్ష న్యేచ్చయాయోగః (పకృతా ” 

స్ర్యర్థః = శ్రీత్యమను ధర్మము, సముదాయాత్ = పదము మొత్తమునుండి, నిమి తభావేన = 

నిమి త్రముగా, శాస్త్రే = వ్యాకరణళాస్త్రమున, అపోద్ధృతః = చేరుచేయబడినడి, "తస = ఆ 

ధర్మమునకు, (పకృత్యా = పకృతితోగాని, పత్యయెన + వా=|పత యముతోగాని 

ఇచ్చయా = ఇచ్చననుసరించి, యోగః = సంబంధము, (భవతి = అ 

తాత్ఫ్రర్శ్భోయు...._. పదార్థములందుండు స్రత్వమను ధర్మము సహజసిద్ధము. ఆది 
“అజా, గౌర్హీ* మొదలగు పదములను పూర్తిగా ఉచ్చరించునపుడే తెలియచుండును. 
అయినను స్పష్టతకొర కై వ్యాకర ణము (పకృతి (పత్యయములను విడదిసి స్రేత్వమును సమ 

న్వయము చేయును. అపుడా స్రీత్వము ప్రకృతియుక్కం- | అర్థ మసకాని వే (పత్యయముయొక్క 

ఆర్థ మనికాని చెప్పుకొనవచ్చును. 

బివరీోణము__ ““సన్రీయమ్' అనునది అధికారసూ తము. _కొవున అది |పత్య 
యములను విధించు సూ[తములతో చేరి, త్రీత్యమందు టా 5 

(పత్యయములు [పాతిపదికమునకు చేరునని బోధించును. ఇచట 
ములో (పసిద్ధమైన “ స్తన కేశాదులను కిలిగియుండుటి' కాదు. న క్రమ, రజస్సు, తమస్సు 

- అను (పకృతిగుణములయొక ,_ ఆపచయము-_ అనగా = తక్కువగానుండు సితి _ స్రీత్వ 
మని వ్యాకరణమున ఒక వ్యవస్థ ఏర్పడి ఉన్నది, దీనినే “సంస్త్యనము | తిరోభావము = 
గుణ త్రయము తగ్గియుండుట) అని సాంకేతికముగ వాడుదురు. ఈ సందర్భమున ఇటు పెసి 
“సంస్త్యానము”’ అను పదము తరచుగ వినవచ్చుచుండును. - 

vw ఎ వే యఖ 8 వ పదములఖండములని సిద్ధాంతము. అయినను వైశద్యమునకై (పకృతి (త్యయ 

ములను శాస్త్రము కల్పించును. కాగా శక్రీత్యమును తెలుపు పదములలోగూడ (పకృతి |పత్యయ 
ము ను ఇల ఢా వవ, వం వం వం భి లా ల్ లను చూపుట కాల్పనికమే, ఆజా, గౌరీ, మొదలగుచోట్ట ప్రత్వమును సూచించు (ప్రత్య 

సముదేశము 737 పదకాండము 
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యము (ఆ, ఈ,) వినబడుచుండును. సరిత్, వాక్, మొదలగుచోట్ట అట్టి పత్యయమే విన 

బడదు (అయినను అవి  స్రీలింగములే). అందుచే న్రీత్వమనునది (పకృత్యర్లమనుటకును 

(సరిత్, వాక్, మొదలగు స్థలములు) (ప్రత్యయార్థమనుటకును గూడ (అజా, గౌరీ, మొదలగు 

స్థలములు) అవకాశమున్నది. 111651 
$ 

అవతారిక మీది భావమునే వివరింపుచున్నాడు. 

శో॥ ప్రీశబో గుణశబకతాషతుల్యధర్మా సితాధిభిః | 
(౧౧ © టు — 

గుణమా(శకే (ప్రయుజ్యేత సంస్వానవతి వ్యాళయే ॥ 169 

(£899 

గుణశబ్దత్వాత్ = గుణమును చెప్పు శబ్బమగుటపలన, న్రీళబః = “స్రీ అరు శబ్దము, సికా 

దిభిః = సిత, శుక్ల, మొదలగువానితో, తుల్యధగ్మా = సమానమైన స్వభావముగలది, గుణ 
కో 

మా|తే = కేవలము గుణమందు, [పయుజ్యేత = = పయోగింపబడును, వా = లేక, సంస్వాన 

వతి = సంస్త్యానమను గుణముగల, ఆ్మశయే = = |దవ్యమందు, (పయుజ్యే త = |పయోగింప 

బడును. 

తాత్ఫ్సర్భం యు ““స్రయామ్'' అను సూూతమున స్రీశబ్ణము సంస్తానమను గుణ 

మును తెలుపును. కావున అది శుక్ర, మొదలగు గుణవాచకములతో సమానమగును. కావుననే 

కేవలము గుణము (సంస్త్యానము) ను కాని, ఆ గుణమున కాధారమైన దవ్యమునుగాని త్రీ 

శబ్దము బోధింపగలదు. 

వివరణము. “స్త్ర = సంస్తా్యనమ్"', సమ్ = బాగుగా, స్యానమ్ = అణగి 

యుండుట. అనగా “'సత్తము, రజస్సు, తమస్సు, అను మూలగుణములుగాని, వాని పరి 

శ్రామములై న శబ్దము, రూపము, మొదలగు గుణములుగాని తగ్గియండుట?” - స్త్రీత్వమగును. 

ఈ ధర్మమునే ““సంస్తానమి'ను శబ్దముతో (గ్రంథకర్త వ్యవహరించుచుండును. 

కాగా సంస్తానము _లేక_ స్రీత్యము ఒక విధమైన గుణమైనందున శుక్తాది శబ్ద 

ములవలే స్రీశబ్దము కూడ గుణమును గుణిని బోధించుట కవకాశము కలదు. 

విశేష విషయములు. “'సంస్తానమును శ్రీత్యమును ఒకటో అనుకొని 

““ర్రియామ్ి”* అను సూ తమునకు వ్యాఖ్యానము చేయవలను. ““|పాతిపదికాత్'” అను పద 

మిచట సంబంధించును. కాగా - “ న్రియామ్ = న్రీత్వేగుణే, [పాతిపదిక్తాత్ - (పత్యయః” = 

“ఏదో ఒక వస్తువును చెప్పు శబ్దమునకు, న్రీత్వమను గుణమును బోధించుచు “టాప్” మొద 
లప [ప్రత్యయములగును ' అని యర్థము వచ్చును. ఇపుడు స్రీత్వము [పత్యయముయొక్క- 

ఆర్థమగును. ('స్రియామ్””, అను శ్ర్రీశబ్దము గుణమునే చెప్పును). దీనిని '_పత్యయార్థ 

పక్షి'మందురు (అనగా శ్ర్రీత్వము [పత్యయముయొక్క- అర్థమని భావము). 

అట్టుగాక - స్రీశబ్దము త్రీత్యముగల [దవ్యమునే బోధించునన్నచో సూూతము 

యొక్క. అర్థము రెండు విధములుగ సంభవించును. అందు మొదటిది ““సమానాధికరణ 

[47] 
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పక్షము", ఇచట ఒక బీఅఆమున్నుది. దానిని ముందుగ (గ హింపవలెను. “'శుక్రత్వము”' 
మొదలగు గుణములను ని వ గి శ ద 

మి త్తముగ తీసికొని, శుక్ట, మొదలగు శబ్దము లాయా [దవ్యముల 
నన్స్ ౦టిని కూడ చెపగల ఉదా ; శుకం = కం మూ. 
A ఎ వు + శుక్షః రులు = తెల్పినిబట్ట. శుక్తః = ఘటం = తెల్లని 

కుండ (తెల్లని వస్తువేదయినను సరే). కాస్త త్రేీత్యమను గుణమటిది కాదు ప్రీత ర i / ప్ ఇ పయ గ నిమి 
త్తముగా [గహించి ఒక (చవ్యమును బోధించుట అ an) 
నే 

ఎది ఒక్క “త్రై” అను శబమున 
ప్ప మిగిలిన ఏ శబమునకును సంభవింప న్స్శబము కీ గ 
బె బ్రమునకును సంభథభవెంపదు. (త్రేశభ్రము త్రేనిమాత మే చెప్పగలుగును, 

మిగిలిన వసువలను చెప న షి? కే 
వస్తువు చెప్పజాలదు) ఓక). త్రీ శబముకొర కే సూ|తమారంభించుట 

నిష లమగును అందు A కల య చం ట్య Fm . ఖి ందుచే ధ్ర ద్ధిమి (ద్రవ్యమును దేనినైనను బోధించుననియు, అపుడు న్సీ త్వ మను కర్మము ఉపల ణో ము స శ్రము ఉపలక్షణము మా|త మె అగుననియును చెప్పవలెను. అనగా ోశ్లబము 
యా అడ డి లో 

క్త 
బాధించు ద ముస ్ట 

ధించు [దవ్వమందిలి స్రైత్వము సూచితమైనచో చాలునని” తేలును. అపుడు “న్రైయామ్ = 
న్పీ సమానాధికరణాక్ పాతిపడికాక్ పతయ నీ న్ 
స్త = |హాతిపదికాత్ _ (ప్రత్యయః =స్త్ర అను శబముతో సమానాధికదణ 

టు మె న Ca నవ న్ శ్ర జ్ లో ల్ న్ మైన బ్రమునకు (ప్రత్యయమగును అని సూ[తార్లము వచ్చును. వాతిపదికాచముగ సీ తంము థి | థి Sr 

ఇడ 
౧౮౫ 

కీ 93 

hm 

అతయినప ణు సదా రు ర్ట 5 వ ఇ “ద ఆర 
వ | పు | జముగ స్రైత్వమును చెప్పు శబయులతోపాటు - వాని యర్థముతో మాత 

వ 4 ర్క భవించి = స్తై త్వమును చెప్పని శబ్బములకు కూడ పత్యయములు రావలసివచ్చును. ఇటి 
వ్వ శ లో సమానాధికరణ పక్షమందు సంభవించు దోషమునే దిగువ కారికలు విశదవరచును - 

లేకునును “సీ అను భావము సూగి అయ భావమ కమెనచో |పత౭ంయః వ్ర 
మ భావము సూదిత మెనచ్ | పత్యయము రావచ్చునని ఫలించును. 

రెండవది (పకృత్యర్థ పక్షము. “స్తీత్యమను గుణమును కలిగిన (ద్రవ్యమును 
సూటిగ చెప్పు శబ్దమునకు | పత్యయములగును'' అని ఇందు సూూతారము లభించును. ఇందు ( po అల ౮ ల స్రిత్వము వాచ్యము కావలెను. సూచిత మైనచో (ప్రత్యయము రాదు. ఈ పక్షము నిరుషమని 
భాష్యకారుడు చెప్పెను. ఈ యంశమును గూడ రాబోవు కారికలు స్పషపరచును, "1169 

చు 

అవతారిక... కాగా '“క్రియామ్”” (4-1-8) అను సూ (త మునకు సంభవించు వ్యాఖ్యానమును చూపుచున్నా డు లి లా" 

శో స్ర్యర్దః సంస్హ్యానవద్ద)వ్యం (ప్రకృత్యర్థ శ్చ యద్యసౌ | 
(ద్రవ్యోపలక్షణార్హత్వం సంస్త్యానస్య తథాసతి ॥ 170 

సంహ్వానపత్ = సంస్త్యానము (గుణముల అపచయము) అను నిమి త్రముగల దవ్యమ్ = సువు, స్పంద == శీ న . Fo ? పస్తువు త్రర్ణః ప్ర శ బ్రముయొక్క- అర్థమై, అసౌ = ఇది, (పకృత్యరః + చ= [పకృతి ౮ క ఆర్థముగ కూడ, యది = అయితే, తథా? నత 2 ఆ 
సంస్తానమను ధర్మము, (దవ్యాపలక్షణార్థత్వమ్ = [దవ్యమున 
సూచించు డక ధర్మము), (భవేత్ = అయ్యెడిని) గ 

5 ర cA ల్ 
ఈ 

న్ cf 
cn 

గన్ని ల 
ఆతం 

| 

తాతృర్భంము.___ స్త్రీ, అను శబ్దమొకటి తప్ప మిగిలిన ఏ శబ్దమైనను, స్రీ తంమును నిమి త్రముగా తీసికొని దవ్యముగు బోధింపడు. కావున స్త్రీ త్వమనునది “| చవ్యమున్ జీపలక్ష ణము మా(తమే అగును, అనగా వేరుగ ఒక [దవ్యమును చేప్పవలెననియను అచటి సీ తంవ సూచితమైన చాలుననియ పర్యవసించును.  * మా టీ 

నముద్దేశము 

172] 
లీ (“వి శక ఆను భావమును 

సూచింపుచు, ఒకా క దవ్య ము; 

లభించును. కాగా స్త్రీ తము పాతిపదిక మునకు వాచ్యము కానక్కరలిదు. ప్రాతిపదికార్థమున 

ఇది ర్ క్ట 
యో 

అగును. వేరొకటి కాచు. 

739 ' పదకాండము 

వివరణము. ఇదియే సమానాధికరణ పక్షము. ఇందు స్తై 

ను చెప్పు శబ్దమునకు [పత్యయమగును' అని సూూతార్థము 

స న్నట్లు సూచించిన చాలును. స్త్ర త్వమున్నట్లు సూచించిన జాలు 

విశేష విషయములు “*స్రియాః భావః = స్త్రీత్వమ్'' అనగా సంస్తానమె. 
జీ £5 4 కీ 91 

శబ్దము విషయముననే నిమి త్తమగును. కావున స్త్రీత్వము గలది సమత 

|| ( 

అవతారిక ఇట్లు సమన్వయము చేసినపుడు కలుగు దోషమును చూపుచున్నాడు. 

శో సంస్వానేన క్వచిద్ద్రవ్యం దృష్టం యదుపలక్షి'ే । 

అనంగీకృత సంస్యానా త్రద్వ శ్తేః ప్రత్యయో భవేత్ ॥ 171 

క్వచిత్ = ఒకానొక, ఉపలక్షితే = సూచింపబడిన దానియందు, యత్ = ఏ, (ద్రవ్యమ్ = 

వసువు, సంస్తానేన = సంస్త్ర్యానమను ధర్మముతో, దృష్టమ్ = చూడబడునో, అనంగీకృత 

సంస్త్రానాత్ = సంస్వానమును స్వీకరింపని, తద్భ తేః = అట్టి ద్రవ్యమును బోధించు 

వేరొక శబ్దమునకు, (పత్యయః = [ప్రత్యయము, భవేత్ = అయ్యుడిసి. 

తాత్సర కము స్రీ త్యముచే (సంస్తానము) ఉపలక్షితమైన [దవ్యమును బోధించు 

లేకున్నను - అట్టి శబ్దమునకు సమానాధికరణ ల ఉల 5 వ 

మెన మరియొక శబ్దమునకు కూడ టాబాదిిపత్యయములు రావలసి వచ్చును. 

అవతారిక... మీది కారిక చెప్పిన విషయములో ఉదాహరణమును చూపుచున్నాడు. 

కో భూతాదయః షడాఖ్యాశ్చి సంస్యానేనోపలక్షితే | 

- (బాహ్మణ్యాదౌ యదా వృ త్తానేభ్యః స్యుః (పత్యయా స్తదా 11/2 

భూతాదయః = భూతమ్, మొదలగు శబ్దమ.లును, షడాభఖ్యాః గా చ= “షట్” అను సంజ్ఞ 

గల పంచన్, షట్, మొదలగు శబ్దములును, సంస్వానేన = సంస్తానముచే, ఊపలక్షితే = 

సూచింపబడిన, దాహ్మణ్యాదొ = (బాహ్మణీ; మొదలగు శబ్దములందు, యదా = ఎపుడు, 

అట తీ అచ a 

వృత్తాః = [పవ ర్తించునో, తదా = అపుడు, తేభ్యః = వానికి, (పత్యయాః = స్ర(పత్యయ 

ములు, స్యుః = అయ్యెడిని, 

తాత్పర్యము 'భూతమ్ - ఇయమ్ - |బ్రాహ్మణీ"” (ఈ బాహ్మణస్తీ భూతము 

= రాక్షసి) ఇచట (బాహ్మణస్త్రీ సంస్తానముచే ఉపలశక్షిత అగును. ఆమెను బోధించునదియు 

సం స్త్ర్యానము లేనిదియు (స్త్రీ త్యమును స్వీకరించనిది = నిత్యము నపుంసకము) భూత శబ్ద 

మగును. కాగా భూత శబ్దమునకు టాప్, అను [ప్రత్యయము రావలసి వచ్చును. ఆకే “సంచ - 

జ {ty 99 | ఇట 

దాహ్మణ్యః”' (అయిదుగురు బ్రాహ్మణస్తీలు). ఇచటను “పంచన్ శబ్దము (బాహ్మణ 
లా 



_ అప్పుడు, (పప్రత్యయాః = (పతకయములు, 

వాక్యపదీయము 740 
వృత్తి 
[ 173 90 (ప్రత్యయము రావలసివచ్చును (ఇవి అభిమతములు 

దొషములసు వారించుటకు వేదుగ [ప్రయత్నము చేయవలసియుండును). 

క గ స్త లను బొధించుటవలన దానికి జీప్, 

కావు. ఈ 

ఎవరణిము___ షకార్రాంతముగాని (వష, నకారాంత ముగాని లగునవి) అగ (పంచన్, మొద 
చ యు స నై ఖే. ey EE) a 

| ) గంధ్యావాచకమునకు “షట్” అని వై యాకరణుల సంకేతము. కాగా - 
స్తీ లింగమగు శ బ్రముతో సమానాధికరణమైన శబ్దమునకు | పత్యయములగును ”” అను నమా 

నాధికరణ పక్షమందు ఇట్టి దోషములు కలుగునని సారాంశము. nl 72 

అవతారిక... పె కారికనే వివరింపుచున్నా డు. 

శో తద్వంతో పొ (పధానత్యాత్ (పత్యయానాం (పయోజకాః । 
సామానాధికరణ్యేఒపి త న్మాట్టాబాదిసం భవః ne 178 

తద్యంతః = సంస్తానము గల [దవ్యములు, [పథాన 
నామ్ = (పత్యయములక్షు, 

అందువలన, 

) త్వార్ = ముఖ్యమగుటవలన, |ప్రత్యయా 
య, పయోజకాః “+ హి = సంపాదకములగును గదా 1, తస్మాత్ 
నామానాధికరణ్యే + అపి = సామానాధికరణ్యమందు 

టాప్, మొద.గు (పత్య్వయములు వచ్చుట, (భవతి = కుదురును), 
rd 

మక 
రే 

ను, టాబాది నంభవః = 

తొత్ళ ర్భంయు.__ సమానాధికరణ పక్షమున సంస్త్యానముగల 
లగును (సహజముగి స్త్రీ లింగములై న శబ్దములే 
ణములగు వానికి కూడ (ముఖ్యార్లముతో అన్వ 

థి 

పదార్ధములు ముఖ్యము 

[(పధానములుు,. అవి తమతో సమానాధికర 

యించునవి) ప్రత్య యము లను సంపాదించును. 

వివరణము... “క న్ స " రు స్ర్లెంగ శబ్దముతో సమానాధికరణమగు శబ్దమునకు (ప్రత్యయము 
లగును” అని *శ్రియామ్్ ఆను ఇ శ ల వ 

స్రీ లింగముకాని శబమునరున గ దోమున కర్థము చెప్పినపుడు, సమానాధికరణమై స్తలింగ బ్ద రును టాబాదులు (ప్రవరించుట సమంజసమే గదా! 11794 

అవతారిక కొట్టు సమానాధికరణ పక్షమందు దోషముండుటచే దానిని విడిచి, 
సిర్దష్టమగు _పకృత్యర్థపక్షము భాష్యమున [పతిపాదింపబడినది ఆ పక్షమును చూపు 
చున్నాడు. 

లో గుణమా (త్రాభిధాయిత్వం త్రశబై వర్హ్యతే యదా | 
(ప్రకృత్యర్థశ్చ సంస్వానం స్వార్థికాః పత్యయా సదా ॥ 174 

tae 
— రీ ద్ధి చ వ వ జీ 

శబ్ద = స్రైః అము శబ్దము, (శ్రియామ్, అను సూ తమున) గుణమా తాభిధాయిత్యమ్ = 
వలము గుణమును బోధించుటయు, సంస్వానమ్ = స౭స్తాన 
చ= (పకృతియొక్ళ_ ఆర్థమనియును, యదా=ఎప్పుశు 

ch 
మను గుణము, (పకృత్యర్థః ఆ 

, వర్ణ్యలతే = చెప్పబడునో, తదా = 

(భవంతి = అగును). . ఏక్ _ఆ్రురర్తరక్యారబుంది (అబ్బర్హిం నవియి, 

175 |] 

తాత్సర రము. “స్త్రి”! అనగా సంస్తానమను గుణము మ్మాతము (ఉపలక్షిత 

మగు ద్రవ్యము కాదు). *“'స్తీత్వమను గుణమును బోధించు [పాతిపదికమునకు టాబాది 

[పత్యయములగును”” అని, “*“స్రియామ్” అను స్యూతమున కర్ణము. కాగా స్ర్రీత్వమును 

బోధించుదానికే [పత్యయములగునుగాన, |ప్రత్యయములకు వేరుగా అర్థము ఉండదు. [పకృ 

త్యర్థమునే వెల్లడించుచు ఆవి స్వార్థికములగును. 

వివరణము... ఇదియే [పకృత్యర్థ పక్షము. ఇందు స్రీత్వమను ధర్మమును 

[పకృతియే బోధించును. (ప్రత్యయములు కేవలము ద్యోతకములుగ నుండును. ఇదియే సిద్ధాం 

తముగ స్వీకరింపబడినది. 

విశీష విషయములు “గ్రైయామ్' అను సూ తమున “స్తీ శబ్దము [(దవ్యమును 

బోధించుని'న్నది మొదటి పక్షము. “స్త్రి శల్టము గుణమును మా|తమే బోధించునన్న *'ది 

రెండవ పక్షము. 11/41 

అవతారిక. “ఏ |పాతిపదిక మైనను కేవలము స్రీత్యమను గుణమును జోధిం 

చుట సంభవించునా ఇ - ఆను శంకకు సమాధానమును చెప్పుచున్నాడు. 

శో సంస్వానే కేవలే వృత్తిః (పకృతీనాం న విద్యతే | 

తదావిషే తతో (ద్రవ్యే గృహ్యుంతే సమవస్తికాః ॥ [75 
లు ® 

'కేవలే = కేవలము, సంస్తానె నూ సంస్త్యానమందు, (పకృతీనామ్ = (పకృృతులుగా నుండు 

శబ్దములకు, వృత్తిః = (ప్రవృత్తి, నగా విద్యతే = ఉండదు, తతః = అందువలన, తదావిషే 

= ఆ సంస్త్యానముతో కూడిన, [దవ్యే = |దవ్యమందు, సమవస్థితాః = ఉన్న వై , గృహ్యంతే 

= తీసికొనబడును. 

తాత్పర్యము కేవలము స్తీత్యమును ఏ శబ్దమైనను బోధింపదు. కావున స్త్రీత్వ 
ముతో కూడిన దవ్యమును తెలుపు శబ్దమునకే స్త్రీ [ప్రత్యయములగును. 

వివరణము. వ్యవహారములో సిద్ధముగానున్న శబ్బములను (అజా, గౌరీ, మొద 

లగు శబ్దములు. ఇచట ఆ, ఈ, మొదలగునవి స్త్రీ [పత్యయములని భావన) సంస్కరించు 

టయే శాస్త్రము చేయపని. అట్టి శబ్దిములన్నియును ఏదో ఒక వస్తువును బోధించునుగాని 

కేవలము స్రీత్యమను ధర్మమును మాతము చెప్పి ఊరకుండవు. కాగా “స్ర్రీత్వమను ధర్మ 
bd 

ముతో కూడిన [దవ్యమును చెప్పు శబ్దమునకు పత్యయమగును”' అని “స్రీయామ్"” అను 

సూతమున కర్ణము చెప్పక తప్పదు. ఈ విధముగ స్త్రీ త్వము (సంస్తానము) పకృతియొక 

అర్ధము -లేక_ (పకృత్యర్థమునకు విశేషణమగుట కుదురును. 1175 

అవతారిక. స్రీత్య్వమును |ప్రకృత్యర్లముగా చెప్పినపుడు, వెనుకటి (172 వ 
న ® 

కారిక) దోషములు సంభవింపవని చెప్పుచున్నాడు. 

* 



న... 

వాక్యపదీయము 742 వృ) 

లో ఉపకారి చ సంస్త్య్యానం యేషు కబ్రేస్వ ఎక్షీతమ్ |! 

తేభ్యష్టావాదయ _స్తచ్చ భూతాదిష్వవివక్షిత మ్ ॥ 178 

యేను = ఏ, శ బ్దేష = శబ్బములందు, సంస్తానమ్ = 

గించునటు, ఆ ఢీక్షితమ్ = కోరబడునో, తేభ్యః = = ఇ శ బ్బములకు, టాబాదయః = 
న్, 

మొదలగు 1పత్యయములు (భవంతి = అగును), భూతాదిషు + చ = “భూతమ్ వ్ 

చోట్ల అయితే, తత్ =ఆ స్రీత్వము, అవివకితమ్ = వివకింపబడలేదు. 

తాత్సర్యము-- స్రీత్వమును స్పష్టముగ బోధించు శబ్దముల కే స్త్రీ (ప్రత్యయము 

లగును. “'భూతమ్ - ఇయమ్ - |బాహ్మణీ'' అనచోట “భూతి” శబ్దము విషయమున 

తరము ఎ వివక్షితమ కాదు. 
ంఎ (లొ 

వివరణము -- ఈ పక్షమందు |ప్రకృత్యర్గమందు స్ర్రీత్వము తప్పక ఉండవ 
భూమ్. అనుచోట భూత శబ్దము కేవలము “కఠిన హృదయత్వమును ను బోధించు *గాని, 

స్రీ త్యమును చెప్పదు. ఇచట కూడ సీ స్రైత్వమును చెప్పదలచినచో “భూతా” అని కావచ్చును, 

కాని అర్థము మారిపోవును. (ఉండినది _ సత్యమైనది ): అద్దే పంచన్, షట్, మొదలగు 

సంథ్యాశబ్దములును భేదరూపమైన సంఖ్యనే చెప్పునుగాని, స్తీ త్వమును చెప్పవు. అందుచే 

[పత్యయములు రావు. కాన వానిని వారించుటక్రై వేరుగ (ప్రయత్న మక్క_రలేదు. 

11/61 

అవతారిక “స్తీత్మము (పత్యయముయొక , అర్థము” అను పక్షమును 

అందలి దోషమును చూపుచున్నాడు. 

శో॥ సంస్యానం (పత్యయస్వ్యారః శుదమా(శ్రీయతే యదా ! 
య _—_ థి య 

తదా ద్వివచనానేక(పత్యయత్వం న సిధ్యతి ॥ 177 

కుద్ధమ = కవలమైన, సంస్త్యానమ్ = స్రీ త్య్వము, ప్రత్యయస్య = _పత్యయముయొక్క, 
ఆర్థః = అర్భముగా, యదా = ఎప్పుడు, ఆశ్రీయతే = స్వీకరింపబడునో, తదా == అప్పుడు 

ద్వివచనా నేక (పత్యయత్వమ్ = ద్వివచన బహువచనములును ఒకటికి మించిన (ప్రత్యయ 
ములు వచ్చుటయును, న గ సిధ్యతి = సిద్ధింపదు. 

తాత్పర్యము. స్తీ త్యమను గుణము మా(తమే టాబాది [పత్య యముల అర్థ 
మన్నచో ఆ స్త్రీత్వమొకటియేగాన (స్ర్రీలింగ శబ్దము ములకు) ఏకవచనము ఒక్యాటియే ఉండ 
డలెనుగాని మిగిలిన రెండు వచనములు ఉండకూడదు. అ స్రీత్యమును బోధించుటకొక తు ౧ ఆ 
పత్యయమే చాలునుగాన కొ న్నిచ్ ోట్ల కనబడు అనేక సీ స్రీ పత్మయములు ఆసాధువులు కావలసి 
వచు*ను, 

వినరి ణమ ___ ఇది (పత్యయార్థ పతకము. ఇందు స్రీత్వము దవ్యమునకు విశేష 
ణము కాదు సాతాత్తుగ (పత్యయమునకే అర్థమగును. (|దవ్యము (పకృత్యర్థము) స్త్రీ త్యమను 

స్త్రీత్వము, ఉపకారి + చ = ఉపయో ' 

సము కైేశము 143 179 | సదిరోరం సు సలం 

ధర్మ యొకటే. అందుచే దానిని చెపుటకు. వకవచనము నాం వా ః, 
ముదల4 |[పయోగములు ఆనా చశ్యకములయ్యొడిని అధి “కారితరాో మొ వా! వ్? ధా స 
స్ర్తి _పత్యయములు (జిప్, టాప్) సిద్ధములు. అవి అసాధువుంయ్మె డిని, స్తీత్వు ను చెప్పి, 
టకు కిక పత్యయము సరిపోవును? దా !) ఇతి పతమ.* దోషములు స నవి వము నిం 

అవతారిక. “స్తిత్వము జాతి” అని యన్నను పై వోషములు తప ఓ” వెప 
చునా_డు = 

శో జాతిశ్చేత్ స్త్రీత్వ మేవాసౌ భేదోఒన్య[క్రావివకీతః | 

తస్మాద్భినై్నైరపి (దవ్వై సదేకం సద్విశిష్య లే Il [78 

k= నలా అవి లు | అటో ల ఖో హూ మో నాలు నో 

స్తు త్వమ్ = స్రీత్యము, జాతిః +- ఏవ + చెత్ = జాతియ అయినచో, ఆసొ = త్వ, 

జేదయము, అన్యత జ వ్య క్రియందు, ఆవ్వక్షితః = చెపాదలచుపక డి కాదు, త్రాతా 

వ్ 

ఇ లో లద కా 

ఆందువలన, ఖినె్నః వేరు వేరగు, య దవైైః + అపి = వ్యక్తుల కూడ, తడ ఆట స్రీ తము, 

వకమమొు యస సత్ = ఒకటిగా ఉన్నదై, విశిష్యతే = సంబంధించుకు 

తాత్ఫ్ళర్భంయు.._ చ్ తరము జాతియన + నో ఆడ్ పతకయా-' అనే పోడి ఖో ప్రదాన 

సో సు జ్ర 

మగును. కావున |పకృత్యర్థముగా ఉండు వ్యక్తులు ఎన్ని యున్నను వానియందు మొత్తముగా 
వ గా 

ఉండు సీత్యమను ఒక ధర్మమును చెప్పుటకు ఏకవచనమే సముచితమనును. 
యో ce 

వివరణము. ““స్రియామ్” = సీ తే _(పత్వయః అన్నపుడు జాతియ పత: ర బ్రత్వే c 

యాార్థ ము. పకృతియొక్క-యు అత్యరముయెక ర ఎ. అర్హములు కలిసిహోయిను పత్మ 

యౌార్హము [పధానమగునని సంప్రదాయము. కావున ముఖ 

ఆది “అకటియే. 
అనీ జనా రాలా a తో ల న్న 

జాతితో కూడిన వ్యక్తి ముఖ? మెన సందరువులలో గెక, గాచి, గొవకి ముదల 
రాలా 

జై రా టం. మా. Wn ఇ 

డితిణి వ్య కిభేదమును సూచించు వచనములుండుట సహజము. కాని వ్యక్తుల ఇదమును 

పా ఆింపక వానియందలి స్రీత్యము ప మాతమే ముఖ్యముగ భావించినపుడు ఏకవచనము 

తప్పుదు. 
11784 

అవతారిక. “సతాదిగుణముల అపవయము స్రీ త్వము. అనగా, ఎణముల 

కు డిణామములై న రూపము, రసము, మొదలగు వాసియొకట ఒక్ విధమున అవస్థ. (తిరో 

కూచయము = కప్పబడి యుండుట) ఆది స్టిరమను టకు వీలులేదు. | పతియొక క్ష ణమునగు 

మూదుదునే యుండును. అట్టి మార్చులందలి భేదమును. పురస్కరించుకొని వచనభేవముడు 

ఊూధ్రింపగూడదా ?'' - అను “ఫంకను న వయుచర్నాడు. 

శో! మాశ్రాణాం వా తిరోభావే పరిమాణం న విద్యతే । 

కుమార్యఇతి తేన స్యాత్ కుమార్యాం బేదసంభవాతి ॥ 179 



వతి 
[ 180, 181 

తాణామ్ = రూపాది గుణములయొక్క, తిరోభావే = అపచయమందు ((పలయము = 
అంతర్థానము), పరిమాణమ్ = కొలత, న + విద్యతే + హి = లేదుగదా :, తేన=అందుచే, 
కుమార్యామ్ = ఒక కుమారియందు, ఖేదసంభవాత్ = భేదములు కుదురును గనుక, కుమార్యః 
+ ఇతి = ““కుమార్యః'* అను బహువచనమే, స్యాత్ = ఎల్లపుడును అయ్యెడిని. 

తాత్పర్యము... గుణావస్థలకు భేదములను పాటించినయెడల అవి అనంతము 
గుమ; c ప 8 న్న న న 

అగునుగాన ఎల్రపుడును స్రైలింగ శబ్దములు బహువచనాంతములుగనే యుండవలసి వచ్చును. 

దానికి, ఒక ద es we ర “ we? చందమ wae . సీంక రించినచో 
బహువచనము మా|తమే వచ్చును అట్లుగాక ఆవన ఒకటే యన్నచో “స్తీ తము జాతి” 
అన్న్లె అగును. అపుడు మీది కారికలో చూపిన కీతిని ఏకవచనము మా[తమే రావలయును. (అవస్థ ఒకటియన్నను స్త్రీ త్వమొకటియన్నను ఫలితము సమానమే). 
me విశేష విషయములు. మీది కారిక చూపిన దోషమునే ఈ కారి బలపరచినది. 
కాగా స్రిత్వము _పత్యయార్థమన్నచో ఏకవచనము మాత్రమే వచ్చుట ఒక దోషము. మరియ 
ఇయం కుమారీ మొదలగు రీతిని సామానాధికరణ్యము కుదురదు. కుమారీ శబమందలి 

(ప్రత్యయము స్త్రీత్వమను ధర్మమును బోధించునుగాన ““ఆస్యాః కుమారీ” * "అని పయోగింప 
వలసి వచ్చును, (అస్యగోత్యమ్, అన్నట్లుగా). అద్దే స్త్రీత్వము గణముగాన [క్రియతో సంబం 
ధము కుదురకపోవును. (|దవ్యమునకే కియా సంబంధము కుదురును) “అలం! క్రియతాం 
కుమారీ” (కుమారి అలంకరింపబడు గాక! మొదలగు [ప్రయోగములు సాధువులు కాకపోయెడిని. 

ఇట్టు పత్యయార్థమను పక్షమున దోషబహుత్వము సంభవించును. 1179 

అవతారిక మీద చూపిన దోషములను వారించుటకు ““గుణస్యబా శయతో 
లింగవచన భావాత్' అను సమాధానమును వా ర్తికకాగుడు చూపెను. (అనగా స్రీత్యము 

అట్ల ఇల 
ఖో గుణము కావున ఆధారమైన (దవ్యమునుబట్టి లింగముకాని వచనముకాని గుణవాచకమునకు 

సిద్ధించుటవలన - ఎట్టి దోషములును కలుగవని భావము). దానిని రెండు కారికలతో విశదము 

ల్లో జాతిసంభ్యా సమాహార్థై ర్యథై వ సహచారిణి | 
దమ్యే (కియా; (ప్రవర్తంత ఏకాత్మ ల్వేఒప్య పేక్షితే [| 180 

శో మూ ర్రిభ్యో మూర్తిధర్మాణాం తథాభేదస్య దర్శనాత్ | 

సా మానాధికరణ్యం చ [క్రియాయోగళ్ళ్చ కల్పతే Il 181 

ఏకాత్మత్వే = అభేదము, అపేక్నేతే = అంగీకరింపబడగా, జాతిపంఖ్యా సమాహారైః = జాతి - 
నక సమాహారము - ఆను వానిచే, సహచారిణి = కలిసియుండు, దవే + ఆపి = (దవ్య 

ందు కూడ, (క్రియాః వ్యాపారములు, యథాడాఎట్టు, (ప్రవర్తంతే + ఏవకా[పవర్తించునో. 
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182 ] 
తథా = ఆట్టు, మూర్తిధర్మాణామ్ = [దవ్యముల ధర్మములకు, మూర్తిభ్యః = 

[దవుములతో , అభేదస్య = ఆభేదమును, దర్శనాత్ = చూచుకి వలన (అంగీకరించుట), 

సామానాధికరణ్యమ్ + ద సామానాధికర ణ్యమును, కల్పతే = సంభవించును, 

తాత్సర్యము---- [ద్రవ్యములును వానియందలి ధర్మములును అవినాభూతములు, 

రెండింటిని విడదీయుట కుదురదు. కావున ధర్మములను నిర్దేశించి చూపు కార్యములన్నియు 

అభేద భావనచే [ద్రవ్యములకే చెందును. కాగా స్రీత్వము ధర్మమైనందున దానిక్కాశయమగు 

[ద్రవ్యమునుబట్టి వచనములు సిద్ధించును. (కుమార్యా, కుమార్యః మొ!) అల్లే స్త్ర ప్రత్యయము 

ద్రవ్యమును తెలుపుటచే “ఇయం కుమారీ” మొదలగు రీతిని సామానాధికరణ్యమును, 
“కుమారీ ఆలం |కియతామ్'' మొదలగు రీతిని [క్రియతో డి సంబంధ మును సంభవించును. 

వివరణము--- జాతి, సంఖ్య, సమాహారము (సముదాయము) అనునవి కూడ 

ఒక విధమగు ధర్మములే. వీనికిని ఆయా |కియలకును సూటిగ సంబంధము అసంభవము, 

ఆందువలన వీనిని చూపి [కియలను చెప్పినపుడు, ఈ ధర్మములుగల వస్తువులకె ఆయా 

[క్రియలు సమన్యయించును. ఇట్టిచోట్ట ధర్మములకును ధర్మముగల వస్తువులకును అభేదము 

నంగీకరింపక తప్పదు. 

ఉదా : (1) జాతి_ “ోగౌః దుహ్యుతామ్”” (ఆవునుండి పాలను పీదుకుము)' 

గోత్యమను జాతినుండి పాలను పిదుకుట అసంభవము. ఆ జాతిగల గోవ్య క్తినుండి పీదుకుదురు* 

(2) సంఖ్య-- “మనుష్యళతం భోజ్యతామ్' (నూరుగురు మనుష్యులకు భోజనము 

పెట్టుము) “నూరు అను సంఖ్య భోజనము చేయదు. అది గల వ్యక్తులు భోజనము 

చేయుదురు. 

(8) సమాహారము “పంచగవమ్ ఆనియతామ్ (అయిదు గోవుల సముదాయ 

మును తెమ్ము) సముదాయమును వేరుగ తీసికొనివచ్చుట కుదురదు. అది గల వ్యక్తులనే 

తీసికొనివచ్చుట కుదురును, 

ఈ రీతినే స్రీత్వము [ప్రత్యయార్థమన్నను అది వేరుగ భాసింపనేరదు. ఆ గుణము 

గల [దవ్యముతో కూడియే భాసించును. దానినిబట్టి వచనము మొదలగునవన్నియు [పవర్తిం 

చును. కేవలము |ప్రక్రియావై చ్మిత్యమునకై (పత్యయార్థపక్షము [పత్యేకముగ చూపబడినది. 

అవతారిక ఈ సందర్భమున కొందరు ఇట్టందురు. ““కుమారీ*”* మొదలగు 

స్రీ ప్రత్యయాంతములు గుణవాచకములే. అయినను వానికి “శుక్ష'' మొదలగు శబ్దిములకు 

వలె మతుప్పును (“అది గల [ద్రవ్యము' అను నర్ధమును చెప్పునది) చేసి, దానికి లుక్కును 

(లోపమున్సు చెప్పినచో అవి |దవ్యములను బోధించుటలో చిక్యైమియు కలుగదు'* అని _ 

“ఇట్టి మతము మంచిదికాదని చెప్పుచున్నాడు. 

శో సామానాధికరణ్యే తు మతు బోపాద పేక్షీతే 1 

లుక్ తద్ధితలుకీతి స్యాల్లుక్ త|తాప్యుపలక్షణమ్ it 182 
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మతుట్లోపాత్ = మతుప్పుయొక్క_ లోపమువలశ, సామానాధికరణ్యే = సామానాధిక రణ్యము, 
అపేక్షితే + తు = కోరబడినచో, “లుక్స్ తద్ధితలుకి”' + ఇతి == లుక్ తద్ధితలుకి అను సూత 

ముచే, లుక్ = స్తీ పత్యయమునకు లోపము స్యాత్ = కలిగాడిని, తత [అపి = అచట 

కూడ (శుక్ర మొదలగు గుణవాచకముల విషయమున కూడ), లుక్ = మతుప్పుయొక్క. 

లోపము, ఉపలక్షణన్ = నూచన మా(తమే, 

తాత్పర్యము _ “కుమారీ మొదలగు స్త్రీ |పత్యయాంతములగు_ శబ్దములకు 
దవ్యవాచకత్యమును సంపాదించుటతై /అట్టయిన _ “ఇయం కుమారీ” _ మొదలగు రీతిని 

సామానాధికరణ్యము కుదురును) మతుప్పును దాని లోపమును ఆ|శయించినచో, “లుక్ 

తద్ధితలుకి” (1-2-49) అను సూతముచే స్త్రీ ప్రత్యయము కూడ లోపించెడిని. అది ఇష్టము 
కాదు. శుక్టాది కబ్బములలో కూడ మతుపష్పునకు లుక్కు నామమా[తమే. వా స్తవము కాదు. 

మవరణ'ము. “తద్ధిత [పత్యయమునకు లోపము జరిగినపుడు ఆ[పధానమైన 

[ప్రత్యయము లోపించున మె సూ|తముయొక్క._ అర్థము. “కుమారి -- మత్” అని 

తుప్పును చూపినపుడు మతుప్పుయొక_ అర్థము ముఖ్యమగును. స్త్రీ (ప్రత్యయము ఆప 

ధానమగును. కావున ఆడి కూడ లోపింపవలసి వచ్చును అందుచే కుక్రాది శబ్దముల సామ్యము 

ఇచట పనికిరాదు. అందువలన మతుప్పు లెకుండగనే సహజముగనే స్రీ పత్యయాంతములగు 

శబ్దములు స్రీత్వముతో కూడిన (ద్రవ్యములను బోధించునని చెప్పుట (మీది రెండు కారికలును 
వివరించిన తీకు ననుసరించి) సమంజసము. 
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శుక్లాది శబ్దముల విషయమున కూడ, శుక్చ, మొదలగు (పకృతులే ఆయా గుణము 

గల వస్తువును బోధించుననియు, మతుప్పును దాని లుక్కును చూపుట సూచనామా[తమే 
యనియును వెనుక (145, 146, మొ కారికలు) పతిపాదింపబడినది. 

విశేష విషయములు ఇట్లు సీ స్త్తత్వము (పత్యయార్థమన్నను, గుణమునకు [దవ్య 

మునకును అభేదము నాశ్రోయించుటవలన ద్వివచన బహువచనములును, సామానాధికరణ్య 

ను సిద్ధించునని ఫలించినది. . “కాలితరా” మొదంగుచోట్ట ద్రవ్యగత మైన స్త్రీ త్వమును 

స్రీ ప్రత్యయములతో చెప్పుటకూడ ప్రయోగ (స్యభావమని గు ర్తింపవలెను. అదొక 
దోషము కాదు, 11821 

అవతారిక “స్త్రీ త్వము (పత్యయార్థము" అను పక్షమందు సామానాధికర 
ణ్యము మొదలగు అఖీష్ట విషయములను వేరొక తీరులో కూడ సాధింపవచ్చునని చెప్పు 

చున్నాడు 

లో కేషాంచిత్ త్య క్తభేదేషు (ద్రవ్యే ష్వేవ విధీయతే | 

సంన్త్యానవత్సు టాబాదిరభేదేన సమన్వయాత్ ॥ 188 

అఖేదేన = భేదములేకుండ, సమన్వయాత్ = అన్వయించుటవలన, త్య క్షభేదేష = భేదము 
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184 | 
లను విడిచి నట్టయు, సంగ ను = సీ స్త్రత్యమను గుణము కలిగినట్టి, [దవ్యేషు -ఓ పవ = 

వవ్యములండే, టాబాపి మొదలగు | పత్యయము, శేషాంచిక్ = కొందరి మతీమున, 

విధీయతే = విధింపబడును. 

తాత? రకము కీ స్రీ త్వముతో కూడిన దవ్యమునే స్త్రీ సీ [ప్రత్యయము బోధించును, 

ఆ |దవ్యము సామాన్యమగును. [పకృతి బోధించు |దవ్యము విశేషమగును. సానూన్యవి శేష 

ములకు అభేదమును చెప్పవలయును. అట్టు (పకృతి [ప్రత్యయములు రెండును కలిసి ఒకే 

దవ్యమును తెలుపుట కుదురును., కాగా సామానాధికర ణ్యము మొదలగునవి నులభమగునని 

కొందరందురు. 

వివరణము ఈ మతమున “స్రియామ్" (4-1-8) అను సూ|తమునక 

“స్తీత్యముతో కూడిన [ద్రవ్యమును చెప్పుచు పత్యయమగ స” అని యర్థము. 
44 

“క స్రీ త్వముతో కూడిన |దవ్యసామాన్యము" అని [ప్రత్యయము చెప్పుకు. ఆ 

దవ్యమిదిో లెని 'దవ్య విశేషమును పకృతి బోధించును. చివరకు (పకృతి [పత్యయములు 

రెండును కలిసి “స్రీత్వము గలది ఈ [దవ్యము" అను భావమును కలుగజేయును. కాగా 

మొత్తముపై |దవ్యమే బోధపడును గాన వెనుక శంకించిన దోషములు (ప్రస క్రములు కావు. 

అవతారిక... పై కారకయొక్క భావమునే వివరించుచున్నాడు. 

శ్లో॥ _ మాన్యభూతో (దవ్యాత్మా పరిచ్చిన్నపర్శిగహః । 

[క్రియా భిర్యుజ్యతే ఖేదె దై ర్భాగ శశ్చావతిష్టలే I 184 

సామాన్యభూతః = సామాన్యమువలె అయినను, |దవ్యాత్మా = [ద్రవ్యముయొక ,- స్వరూపము, 

పరిచ్చిన్న పర్మి్శనహః = పరిమితమైన రూపముగలదై , _ [కియాభిః = వ్యాపారములతో, 

యుజ్యతే = కూడును, భేద్దై* = భేదములతో, భాగశః గ చ = విడివిడిగా, అవతిష్టతే = 

ఉండును, 

తాత్పర్యము పకృతియొక్క- అర్థము ద్రవ్యవిశేషమనియు, [ప్రత్యయము 
యొక, అర్థము దవ్యసామాన్య మనియు చెప్పుట “కల్పనము మాత మే. అది (ప క్రియావస్థ. 

వా స్రవమున' [ప్రయోగ “ములో ఎల్రపుడును స్త్రీ త్యముగల ఆయా [దవ్యవిశేషములే బోధపడు 

చుండును. కావున [కియా యోగ మున ను సామానా ధికరణ్యమును కుదురును 

వినర ణము--- స్త్రీ [పత్యయాంత ములగు శబ్దములలో (కుమారి, అజా, మొ॥) 

చని విశేషమును దాని భేదములును (ఏక, ద్వి, బహువచనములు) తెలియటయ సహజము. 

అయినను |పత్యయమువలన సి స్త్రైత్వ "మను ధర్మము అన్నిచోట్టను అనువ ర్ర్తించుచుండును 

గాన ఆ ది సామాన్యమని భావింపబడును. అంతియగాని విశేషసామాన్యములు రెండును దేని 

కది స్వతం|తముగా ఉండవు. “సా సామాన్యము కూగ విశేషరూపముతోనే ఉండునని” పర్యవ 

సానము. 1110841 
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వాక్యపదీయము 748 వృత్తి 
అవతారిక... ఇట్లు సీతంము |ప ప | వె స్తై త్వవ (ప త్యయార్థమను పశ్నమున గూడ ఆశయమైన 

ద్రవ్యము ననుసరించి వచనములు కుదురునని పతిపాదించి - “ఇచట కూడ ఒక ఆశేప 
మున్న దని'' చూపుచున్నాడు. 

లో శుక్లాదిష్వా, శయ(దవ్యం (పాధాన్యేనాభిధీయతే | 
ప్రీత్యం తు (ప్రత్యయార్లత్వాద భిధావిషయో యతః ॥ 186 

శుక్టాదిమ = శుక్ణ మొదలగు శబ్దములలో, ఆశయ దవ్యమ్ = ఆధారమైన వనువు, (పాధాన్యేన 
= ముఖ్యముగా, అభిధీయతే = చెప్పబడును, స్త్రీత్యమ్ +తు=నసీ త్వమైతే, (పత్యయార్ల 
త్వాత్ = (ప్రత్యయముయొక్కు ఆర్థమగుటవలన, యతః = ఎందువలన, అభిధావివయః = 
అభిధకు గోచరమగునో (ముఖ్యమగునో - అతః = ఇందువలన దోషము కలుగును). 

) తొత్సర్యము......_ పక, మొదలగు గుణవాచకములు దవ్యమునే ముఖ్యముగ 
చెప్పును, కావున వాని విషయములో ఆశ్రయానుసారముగ లింగవచనములు కుదురును. కాని 
స్త్రి త్యమన్నది (పత్యయార్థమన్న పుడు అడియే ముఖ్యము కావలయును గదా : అయినపుడు 
ఆపధానమైన _దవ్యమునుబట్టి వచనములు సిద్ధించు బెట్టు ? 

వివరణము... కుక, మొదలగుచోట్ట “ఆ గుణముగల [దవ్యము” అని సహజ 
ముగ తె కి ళా 66 

లియును, కాని స్రిత్యము (పత్యయార్థమన్న పుడు కుమారీ" మొదలగుచోట “ఒక 
(దవ్యమందలి స్రీ త్వము” అను జ్రానవ స కో ము కలుగును. ఆట్టయిన ఆ|పధానముగా ఉండు [దవ్య మునుబట్టి వచనమును చెప్పుట అనుచితమగును. 

ee (పత్యయార్థః [పధానమ్” (పకృతి [పత్యయములు కలిసి అర్థమును బోధించి 
నను, పత్యయార్థము ముఖ్యము) అను సం|పదాయమున్న ది. 1851 

అవతారిక... మీది దోషమును వారించుచున్నాడు. 

శో సోఒయమిత్యభిసంబంధాద్నాశయం (ప్రతిపద్యతే | 
క్ర అద గ్ 
స్రైతేషం స్వభావసిద్దో వా గుణ భావవిపర్యయః i 186 

న + అయ్ + ఇతి” = “అదే యిది” అను, అభిసంబంధాత్ = సంబంధమువలన, 
గు వా ని తమన స్త వ స్రిత్వమను గుణము,  ఆశయమ్ = ద్రవ్యమును, [ప్రతిపద్యతే = పొందును, 
వౌ డా ' గుణభావ విపర్యయః = గుణతము మారిపోవుట, స్వభావసిదః = శబముల శక్తి ననుసరించి సహజమైనది, (భవతి = అగును) 

" తాత్పర్యము... “అదే యిది” అను అఖేద భావనవలన సీ [ప్రత్యయము _దవ 
మునే చెప్పును. లక - స్త్రీ [పత్యయాంతములగు శబ్దములు సహజముగ [దవ్యమునె ముఖ్య 
ముగ బోదించుననియు, స్త్రీ త్యమును అ|పధానముగ మార్చి వేయననియును వ్యాఖ్యాసింప వచ్చును. ఎట్టయినను |దవ్యము |పధానమగునుగాన మీది ఆకే సము కలుగదు. 
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Me 

సముదేశము 749 పదకాొండము 
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నివరణము “సీ త్యమును దవ్యమును ఒక కేియను ఆభేదకల్పనయొక్క- 
ఆ" (న్న 

ఉపాయము. గుణ[పధానభావము తారుమారగుట రెండవ ఉపాయము. 

స కియలో (పత్యయార్థము ముఖ్యమని చూపినను పయోగములో అది అ|పధాన 

మగును, అట్టగుట శబ్దళ క్తి స్వభావము. దానిని ఏ శాస్త్రము అయినను కాదనజాలదు. 

(పత్యయార్థము ఆ ప్రధానమగుట పెక్కుచోట్ల అనుభూతమగుచునే యుండును. 

అవతారిక... స్రీత్యము “| పత్యయార్గమెన [దవ్యసామాన్యమ”ని చెప్పినను అద్ 

గుణమనుట కవకాశమున్నది. గుణమైనపుడు ఆశ యమును బట్టియే లింగవచనములను సంపా 

దింపవచ్చునని విశదముచేయుచున్నా డు. 

A సొకాంక్షత్వాద్దుణ త్వేన సామాన్యం వోపదిశ్యళతే | 

వ్య క్రీనామాత్మధర్మోఒసావేక (సథ్యానిబంధనః i 187 

వా = లేక, సామాన్యమ్ = సామాన్యము, సాకాంక్షత్యాత్ = దవ్యవిశేషముయొక ,- అపేక్ష 

గలదగుట వలన, గణతేన = గుణముగా, ఉపదిశ్యతే = చెప్పబడును, ఏక | పఖ్యానిబంధ నః 

= ఒకే ఆకారముగల జ్ఞానమువలన సిద్ధించు, అసౌ = ఈ సామాన్యము, వ్య క్తీనామ్ = 

[దవ్యవిశేషముల యొక్క, ఆత్మధర్మః = స్వభావము, (భవతి = అగును. 

తాత్సర్భుయము_ స్వతం్యతముగ ఉండలేక, ఏదో ఒక (ద్రవ్యమును ఆధారముగ 

తప్పక అపేక్షించునది గుణమనబడును. కాగా స్త్రీ త్యము _పత్యయార్థమన్నను, [దవ్యసామాన్య 

మన్నను, ఆది ఒక విశేష్మదవ్యమును కోరక తప్పదు. అట్టది గుణమేయగును. అయినపుడు 

[దవ్యవి శేషము యొక్క లింగవచనములు దానికిని సంకమించును. 

ఎవరణము--- _పత్యయార్థమైన స్త్రీ త్యమనునది అన్ని వ్యక్తులయందును ఏకాకార 

ముగ అనువ._రించి భాసించుచుండును. (కుమారీ - స్రీ, గౌరీ _ స్రీ మొ) అందువలన అది 

వ్యక్తులందుండు ధర్మమనియు, గుణమనియును చెప్పవచ్చును. ॥ 18 '7| 

అవతౌరిత__- పై రీతిని ఏదోవిధముగ (పత్యయార్థ మైన [దవ్యసామాన్యమునకు 

గుణత్వమును కల్పింపవచ్చును. అయినను స్త్రత్వముగల దవ్యమొక పే (అఖండ మే) యగును 

గాన ఆశయాశయి భావము (“ఒకటి ఆధారము - వేరొకటి ఆధేయము” అను విభాగము) 

ఎట్టు కుదురును ?” అను శంకకు రెండు కారికలతో బదులు చెప్పుచున్నాడు. 

శో ఏవంభూతా చ సావస్థా భాగ భేదపరి గ హే | 

క్భతే బుద్దె్యవ భేదానామా[శయత్వేవ కల్పితే i 188 

₹ో॥ నిష్కృషేష్వపి భేదేషు వ్యక్తిభేదాశ్రయే తతః | 

లింగ(ప్రత్యవమర్శేన లింగసంఖ్యే (ప్రపద్యతే || 189 

PE క రాలా క 

కళ క డా. క 3 



హకఠ్యపదీయము 750 వృత్తి 
ప 

[ 188, 189 
ఏవంభూతా = ఇట్టు సామాన్యవిశెషములతో కలిని పిచ్మితముగనున్న , సా= ఆ, ఆవస్తా = 
అవస్థ, బుద్ధ్యా -- ఏవ = బుద్ధిచెతనే, భాగ భేద పర్మిగహే = [పకృతియొక్క్యయు, [ప్రత్య 
యము యొక్కయు, వాని అర్థముల యొక్కయు విభాగమును స్వీకరించుట, కృతే = చేయ 
బడగా, భెదానామ్ = పకృత్యర్థమైన |దన్యవిశేషములకు, ఆశయత్యే = ఆధారమగుట, అవ 
కల్పితే = కల్పింపబడగా. | 

తతః = పిదప, నిష్మృమేమ + అపి = వేరుచేయబడినను, భేదేష = విశేషము 
లందు, లింగ పత్యవమరేన వా లింగమును నిరూపించు భావనే, వ క్రిరూపా[శయే = (దవ్వ 
భేదము న్యాశయించిన, లింగ సంఖ్యే = లింగమును సంఖ్యను, |పవద్యతే = పొందును. 

తాత్సోర్ళంయము_._.. “కుమారీ” మొదలగుచోట్ల [పకృతి |ప్రత్యయములు కలిసి 
సామాన్యవిశేషములను బోధి=చు అవస్థ అతివిచిత్రమైనడి. అందు ఈ విధముగ కల్పనము 
చేయవలెను, (పకృత్యర్థము [దవ్యవిశేషము. (పత్యయార్థము దవ్యసామాన్యము, [దవ్యవిశేష 
మునకు ఖదమ లుండును. (లింగభేదము, సంథ్యాభేదము) ఆభేదములు గల |దవ్యము ముఖ్య మై 

8 ఇన ల జి ఆధారమగును, సత్యము ఆధెయమగును. ఆధారముయొక్క_. లింగ సంఖ్యలు ఆధేయమునకు 
సం క్రమించును. 

బీవర అయ “సా -_ అవస్థా _ లింగనంఖే - [పపద లే” అని మొత్తముపై 
జ్య అర అక తళ ఒర <u లి శి N Pp 
సమన్వయము, [దవ్యవిశేషములను, వాని భేదములను ముఖ్యముగను, ఆధారముగను సిక 
ది Pa ఆలీ డ్రి 

> ంచి, తదనుసారముగ ఆధేయమైన స్త త్వమునకు లింగ సంఖ్యలను అన్వయింపవలెనని' ఈ 
క ల్పనయందలి సారము. 

. 
క్రి . స్రత్వమిచట నియతముగా నుండును. కాన లింగాతిదేశమ సావశ్యకము. కావలసినది 

వచనాతిదేశము మాతమె. ద్వివచన బహువచనములను సాధించుటకే ఈ సందర్భమంతయు 
బయలుదేరినది. శుక్టాది శబ్దముల విషయమున లింగవచనములు రెండును అతిదేశింపబడినవి. 
ఆ సొహచర్యమువలన లింగము కూడ ఇచట ' పసావింపబడినడి. 

డొ 8 న. 3 eu కొన్నిచోట్ల స్రిత్య్వమును నూచించు |పత్యయములు రెండు ఉండుట కూడ (కాలి 
తరా జ జిప్పు - టాప్పు) శబ్దస్వభావమని వెనుక చూపబడినది) 

లింగవచనముల అతిదేశమును (పస్తావించిన “*శ్రియామ్” (4-1-8) అను ణా 

సూతముయొక్క_ భాష్యపరిశీలన మింతతో ముగిసినది. ॥ 15081 

(en 

(10) లింగవచనముల ఆతిదేశమును (పన్తావించు ”చార్చేద్వంద్వ 1 (2-2-29) 
అను నూతముయొక్క_ భాష్యపరిశీలనము 

అవతారిక __ “చి” అను ఆవ్యయముయొక్క ఆర్థమందు (ఇత రేతరయోగ ము 
) ద్వంద్వసమాసము ఏధింపబడెను. అందువలన ఆ అవ్యయమునకు 

౦గముకాని సంఖ్యకాని యుండదగదని శంక బయలుదేరగా, అవ్య 
GJ అగి ర CAN గ్ర ర్న ర్త ఆ 

నము దళము 751 పదకాండము 
190] ' 
యమునకు లింగ సంఖ్యలు లేక పోవుటయు, సమాసమునకవి యుండుటయును శబస్వభావమని 

భాష్యకారుడు సమాధానము చూ పెను. ఆ సండర్భమును వివరించుటకు [పారంభించుచున్నాడు. 

లో ఆంత రేణ చశబ్దస్య (ప్రయోగం ద్వంద్వభావినామ్ । 

అవిశిష్టార్ధవృత్మిత్వం రూపా భేదాత్ (ప్రతీయతే [1 190 

చశబ్దస్య = చ - అను అవ్యయముయొక్క_, |ప్రయోగమ్ = ఉచ్చరించుట, అంతరేణ = 

లేకుండ, ద్వంద్వభావినామ్ = ద్వంద్వసమా సమును వొందటోవు పదములకు ( వాక్యదళలో 

ఉండు పదములకు) రూవాఖేదాత్ = స్వరూపములో భేదము లేనందువలన, అవిశిష్టార 

వృ త్తిత్వమ్ = విశేషమ.లేని తమతమ అర్హములను బోధించుట, (ప్రతీయతే = తెలియబడును. 

తాత్సృర్యం ము___ చ, అను అవ్యయమును కలుపకుండ కేవలము ఘటః, పటః, 

అను రీతిని పదములను [పయోగించినచో, అది వాక్యమగును, అచటి శబ్దములు తమ యర్థ 

మునే తెలుపునుగాని “చ” అనుదాని విశేషార్థము తోడి సంబంధమును తెలుపజాలవు. 

వివరణము “చ, అను అవ్యయముయొక ఆర్థమందుండు సమర్థములై 

అనేక ములై న పదములకు ద్వంద్వ మగును అని “చార్థెద్వంద్వః” (9-2-29) అను సూత 

మున కర్ణము. చ _ అను దానికి సముచ్చయము, అన్వాచయము, ఇతరెతరయోగము, సమా 

హారము అని నాలుగర్థ ములున్నవి. 

(1) “విడివిడిగా అదియును ఇదియును అనుట సముచ్చయము (ఈశ్వరః - 

గురుః - చ. 

(2) “రెండిటిలో ఒకటి ముఖ్యము. రెండవది అ|పధానము” అనుట అన్వాచ 

యము, (“భివామ్ - అట” - “గామ్ - చ- ఆనయ” = భిక్షకై తిరుగుము _ గోవును తీసికొని 

రమ్ము - ఇచట భికాటనము ముఖ్యము). 

(8) “అదియును ఇదియును రెండును కలిసి” అనుట ఇతరేతరయోగము. 

(ఘటశ్చ పటళ్చ = ఘటపటాొ). 

(4) “కొన్నింటి మొత్తము సముదాయము” అనుట సమాహారము. (పాణి 

పాదమ్ = కాలుచేతుల సముదాయము). 

ఈ యర్థములలో మొదటి రెండిటియందును పదములకు సామర్థ్యము కుదురదు 

గాన సమాసము రాదు. అందువలన వాక్యమునే పయో గింపవలెను. 

వాక్ళదశలో కూడ చకారమును తప్పక వాడవలెను. (ఘటః, పటః చ) లేకున్న 

“ ఘటపటముల సముచ్చయము” అను విశేషార్గము రాదు. చకారమున్నపుడే దాని అర్థము 

విశేష్యముగను ముఖ్యముగిను భాసించుట సంభవించును. 

విశేష విషయములు వాక్యదశను వివరించుట కే ఈ కారిక బయలుదేరినది. 
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వాక్యపదీయము 752 నముదేళవు 753 పదకాండము 
ద 

193 | | 
ర్త న్ స్స ఏ ఆ జ ళ్ నని 

సాదు శఃమును బటి, తత్ = ఆ విశిషరూపతి, చాల్గన కా చక రముయొక అరమతొ్, 
లి టే టె థ్ థు 

అపదిశ్యతే = చెప్పబడును, 

వృ క్రీ ఈ సమదే 
[ 191 

సముద్దశ మందలి 26, 29, 80, కారికలలో ద్యంద్యమును గురించి విపులమెన 
విచారణము జరిగినది. 

రి 11901 

అవతారిక___ వీది భావమునే విశదము చేయుచున్నాడు తాత్సర్యము_ “ఘట పటౌ” ఇది ద్వంద్వము. ఇచట ఇత రేతరయోగము 

(| (రెండును కలిసి ఒక క్రియతో సంబంధిం చుట) సహజముగనే తెలియును. అది వృ త్తియొక్క- 

ల్లి! వికల్పవతి వా పృత్తిర్నివ_ర్త్యేఒథ సముచ్చితే | ! ధర్మము. కావున చకారమును వాడనక్కరలేదు. అయితే - వాక్యమునకుగు వృ త్తికిని గల 

తేషామజ్ఞాతళ క్రీ నాం ద్యోత కేన నియమ్యతే [| 191 . సామ్యము ననుసరించి, “చార్థి ద్వంద్వః (చకారము యొక్క ఆర్థమన చ్యంద్య మగును) 

అనుట జరిగినది. అంత్తమాత్రమున “ద్యంద్యము యుక అర్థము చార్థము" అనుకొనరాదు. 
అథ = అపుడు, అజాతశ కీనామ్ అజరు మగత జ్జ రక్రనామ్ = తెలియని శ బ్దశ క్తులుగల, తేషామ్ = ఆ పదములయొక చకారము లేకున్నను దాని భావమును ద్వంద్వసమాసము సహజముగ బోధించును. 
(వాక్యదశయందలి పదములు), నివర్త్య = పోగొట్టదగిన, వికల్పవతి = వికల్పము గల . 

ఆర్థమందు, వృత్తిః + వాకా (ప్రవృత్తి, ద్యోతకేన = ద్యోతకమగు దానిచే (చకారముచే), వివరణము ద్వంద్వ వృ త్తియందు పదార్థముల కలయిక సహజము గాన వాని | 

సముచ్చితే = సముచ్చితమైన అర్థమందు, నియమ్యతే = నియమింపబడును. . భేదము తెలియదు. అందుచే భేదమును సూచించు చకారమచట అక్కరలేదు. వాక దశ 

యందు పదార్థముల వేదమును సూచించుటకు, చకారముండవలయును. అబినను “ 

కియతో అన్యయించుట" అను ధర్మము మా|తము రెండు దశలందును సమానము. ఈ 

సామ్యమును బట్టియే “చార్భమున ద్వంద్యమ”ను వ్యవహారము ఉపపన్న మగును. 111921 

న. 

న్ 
ళీ 

డూ 
తాత్పర్యము-__ ద్వంద్వమును పొందదగిన వాక్యద శయందలి పదముల అర్థము 

లను నీయమించుటకు ద్యోతకమగు శబ్దమొకటి యుండవలెను, అట్టి ద్యోతకము చకారము, 
ఆది పదార్థముల సముచ్చయమును స్పష్టపరచును. (ఘటః, పటః చడాఘటమును పటమును) 
అది లేనిచో “వికల్పము” అను అర్థమైనను అటిచోట రావలసివమ్చును. 
ఘటముకాని పటముగాని) కాగా వికల్పము సయ! 
చకార మావశ్యకమగును, 

(ఘటః పటః వాకా | అవతారిక. చకారము యొక్క ఆర్థమందు ద్వంద్వ మైనచో కలుగు దోషమును 

ను రానియక సముచ్చయమును తీసుకొని వచ్చుటక్రై . చూపుచున్నా డు. 

| శో చస్య చాస త్త కభూతోర్లః సఏవా(శ్రీయతే యది । 
వివరణము. వేరొక పదముయొక్క_ ఆర్థమునే విశదముచేయుచు, అందుకొరకు గ ఎ. 

ప ప తద్దర్శ్మతఃం తతో ద్వంద్వే చాదిష్యర్లకృతం హి తత్ ॥ 193 
విడిగా పయోగింపబడు శబ్దమునుగాని (పత్యయమునుగాని ద్యోతకమందురు. చ, వా, మొద . ది శ్రీవ | వ్? ౯వ వర 

లగు అన్యయములు ద్యోతకములు. వాక్యమందలి చకారము ఆ యా పదారముల సముచ్చయ చస్య = చకారముయొక-, _ఆర్థః 4-చ = అర్థమైతే, _ అస త్త్వభూతః = సత్త్వముకానిది 

మును (కూడిక) సూచించును. ఆది లేనపుడు “వా” (వికల్పము) మొదలగు వేరొక ద్యోతక (దవ్యముకానిది), సః 4- ఏవ = అదియే, ఆథ్రీయతే = స్వీకరింపబడునది, యది = అయితే, 
మైనను ఉండక తప్పదు. ఏదియు లేనిచో “ఘటః పటః” అను పదముల సంబంధమే | తతః = అపుడు, ద్వంద్వే = ద్వంద్వమందు, తద్ధర్మత్వమ్ = ద్రవ్యముకాని దాని స్వభావము, 

తెలియక పోయెడిని. . (స్యాత్ = కలిగెడిన్సి, తత్ = ఆ ధర్మము, చాదిమ = “చి” - మొదలగు అవ్యయములలో, 

ష వివ అరకృతమ్ - హి = అర్గమునుబట్లి ఏర్పడినది గదా ! 
విశష విషయములు కాగా ద్వంద్వభావులగు (ద్యంద్యమున కర్ణములు) పద శల థి ప ఎ | | 

ముల వాక్యదశలో, చకారమును వాడక తప్పదని ఫలించినడి. 11911 / తాత్ఫర్భంయు.._ “సముచ్చయము'' మొదలగు చార్థము (దవ్యము కాదు. అనగా 

వతారిక . లింగమును సంఖ్యయును కలిగినది కాదు. అట్టి యర్థమునే ద్వంద్వమునకు చెప్పినచో అదియు 

అలఎతారిక ___ స స మ్ న | దండి Wu" ళో శ ల్ 

చెప్పుచున్నాడు. ద్వంద్వసమాసమందు మా(త్రము చకారమును వాడనక్క-రలేదని | చకారమువలెనే అన్వయము కావలసి వచ్చును. అర్థమును బట్టియే చ, వా, (వికల్పము) 
న, (నిషేధము) మొదలగునవి అవ్యయములగుచున్నవి. - 

థో et . A వృత విశిష్టరూపత్వాచ్చ శబ్దో వినివర్తతే | వివలణము._- లింగసంఖ్యల కనువగు |దవ్యము స_త్త్యమనియు, అట్టుకానిది 

అర్థభేదేఒపి నారూప్యాత్ తచ్చార్థైనాపదిశ్యతే 11 192 అస త్యమనియును చెప్పబడును. సముచ్చయము మొద లగు- అర్ధ ములు [దవ్యములు కానేరవు. | 

విశిష్టరూపత్యాత్ = సముచ్చయముతో కూడిన పదార్థములను బోధించు స్యరూపము గలదగుట . అందుచే ఆ ఆర్థములను చెప్పు “ని” మొదలగునవి అవ్యయములై నవి. కాగా ద్వంచ్వము | 

౧౦౫౧), వృత్తా = వృ త్తియందు, చశబ్దః = చకారమ్సు, వినివ రతే పోవును, ఆరభేదే + | యొక్క అర్థమును చార్ధ్థ మును ఒక పేయన్నచో ద్వంద్వము కూడ లింగ సంఖ్యలు అసి అమ్ము | 

= చె గాడి ® . 9 [| 

అపి వృ త్తియొక్కయు వాక్యముయొక్కయు ఆర్థములకు భేదమున్నను, సారూప్యాత్ = యము కావలసి వచ్చును. 11991 

[48] 



|: క్యపదీయము 754 వృతీ 

అవతారిక. శబముల యొక అర ముంన స్త ప న ట్ బు గ్రా అర్థముంను శాస్త్రము చెప్పజాలదనియు, శక్తి 

వైచిత్యయు వలన అర్థము కూడ విచి|తముగ భాసించుచుండుననియును వివరించుచున్నాడు. 

శో చార్జః శబ క్యచిద్భేదాత్ కథంచిత్ సమవస్తిత 8 । 

ద్యోతకాశ్చాదయ సస్య వక్తా ద్వంద్వసు తదతాబు [1 194 

|| 
వ a త. Wr Pa fe లో లా 

ఇదము ననుసరించి, కథంచిత్ = ఏదో ఒక విధముగ, సమవసితః = ఉన్నది తస = 
థి యాం ప్రొ 

ఆం చట యే ద టం నో టం శద ఆలీ ఆటో ఆ అర్థమునకు, చాడయకః = చ, మొదలగునవి, ద్యోతకాః = సూచకములు, ద్వంద్వః తు 
_ మైతే. తద = ఆ యరగుగల = ద్వంద్యమైతె, తప్వుతామ్ = ఆ యర్లముగల వస్తువులకు, వక్తా = వాచకము, (భవతి = 

అగును). 

షో స అ ఒల్లో ఇ ఏ శ 4 తాత ర్య యు సముదాయము అను నర్ధమున “సముచా యః” ఆను శబము 
(a) 

వివరణము అర్థమును అందించుటలో శబ్దమునకు గల శకులు ఆతి చిత 
జ కళల ఒర అర లల చ “ ఆ ల సళ ములు. సముచ్చయము మొదలగు అర్థ ములను సముచ్చయః, వికల్పః, నిషెధః, మొదలగు 

శబ్దములు సూటిగ చెప్పి, వాచకములై [(దవ్యవాచకముల వంటివెయగును. కాని అవే యరము శ్ | థ్ 
లను “చ” మొదలగునవి సూటిగ చెప్పక సూచించును. అందుచే నవి ద్యోతకములై అవ్య 
యములగును. (పకృతమున ద్వంద్యము వాచక మేగాని ద్యోతకము కాదని సారము. 

విశేష విషయములు. అర్థమును సూటిగ చెప్పునది వాచకము. ఉడా: సము 

చ్చయః = కలయిక, వికల్పః = వికల్పము (రెండిటిలో నేదో యొకటి అని తెలుపుట), 
ల _ 
పక్కనుండు ఒక శబ్బ్దముయొక. అర్హము.పై పూర్తిగ ఆధారపడి దానిని సూచించునది 

ద్యోతక ము. ఉదా: ఘటః పటః చ (సముచ్చయము) “సః వా- అయం-వా్ (వాడు 

కాని వీడు కాని. వికల్పము) ఒక శబ్దమును దగ్గర ఉంచుకొనక పోయినచో చ, మొదలగునవి 
ఎందుకుకు పనికిరావు, ఇట్లవి ద్యోతకములు మా(తమే. ॥ 194: 

అవతారిక మీది భావమునే విశదము చేయుచున్నాడు. 

లో వికల్చాద్యభి ధేయస్య చార్జస్యాన్యపదా రతా । 
థి 

ద్యోతకత్వాన్న కల్చేత తస్మాత్ సదుపలక్ష్యతే ॥ 105 

వికల్పాద్య భిధేయస్య = “వికల్ప”, మొదలగు శబ్దములచే చెప్పబడు, అర్థస్య = వికల్పము, 

సముచ్చయము మొదలగు అర్థము, ఆన్యపదార్గతాః -- చ= వేరొక పదముయొక వా చ్యాద్ద 
ధి 

సముద్దేశము 755 పదకాండము 

196 | 
మగుట, ద్యోతకత్యాత్ = ద్యోతకమగుట వలన, న-+ కలేత = రుదురదు, తస్మాత్ = 

అందువలన, సతీ = లింగసంఖ్యలతో కూడిన దవ్యము, ఉపలక్ష్యతే = సూచింపబడును. 

తాత్ఫర్భం ము వికల్సః, సముచ్చయః, మొదలగు శబ్దములు వాచకములు. 

రిం సంఖ్యలు గల [దవ్యరూపమైన అర్థము నవి చెప్పును. వా, చ, మొదలగునవి ద్యోతక 

ములు. కావున అవి అవ్యయములు. లింగ సంఖ్యలు కుదురని అర్థమును బోధపరచుచు తుదకు 

అవి దవ్యమును సూచించును. అర్థములో పెద్దగ భేదము లేకున్నను, కొన్ని శబ్దములు 

వాచకములగుటయు, మరికొన్ని ద్యోతకములగుటయును భాషయొక్క_ స్వభావము. కాగా 

ద్వంద్విము ఇతరేతర యాగము గల [దవ్యములకు వాచకము కాన లింగ సంఖ్యల సంబంధము 

కుదురును. 

“చార ద్యంద్యః'' (2-2-25) అను సూ తమందలి “దార్భే'' అనునది (దవ్యమున 

కుపలక్షణమగును. అనగా చార్థము ద్యంద్వమునకు విషయమైన దవ్యమేయని తేలును. 195 

అవతారిక... మీది భావమునే విశదము చేయుచున్నాడు. 

శో తత స్వాభావికం లింగం శబ్రధర్మే వ్యపేకితే | 

శబ్దః కశ్చి త్తమేవార్ధం కథంచిత్ (పతివద్యతే [1 196 

శబ్బధర్మే = శబ్ద్బముయొక్క-_ ధర్మము, వ్యపేక్షితే = సిద్ధముగా నుండగా, లింగమ్ =లింగము 

తత్ర = అచట, స్వాభావిక మ్ = సహజమైనది, కశ్చిత్ = ఒకానొక, శబ్దః = శబ్దము, తమ్ 

ఇ ఆ, ఆర్థమ్ - ఏవ = అర్థమునే, కథంచిత్ = ఏదో విధముగ, [(పతిపద్యతే=పొందును. 

కాత్పర్తుము... లింగము శబ్దమయొక్క స్వభావము. లింగము వేర్తైనను వేర్వేరు 
శబ్దములు ఒకే యర్ణమును బోధింపగలవు. 

ఎవర్ అయు శబ్దమునకు సహజమైన లిగభేదమునుబట్టి ఆర్థమందలి వై చిత్యము 

కూడ తెలియుచుండును, ఉదా: కార్మ్యమ్ - (కృళస్య భావః) (నపుం.), కృశతా (కృశస్య 

భావః) (స్త్రీ), “కృశించుట” అను అర్థమొకచే రెండు లింగములు కలదిగ తెలియును. 

అ్రై - జలమ్ (నపుం॥ - నీరు, ఆపః (స్త్రీ! లిం॥ - సరు) - నిత్య బహువచనము), కళ తమ్ 

(నపుం॥), దారాః (భార్య - పుం! లిం! - నిత్య బహువచనము) మొదలగుచోట్ల లింగవచన 

భేదము గూడ ఉన్నది. 

కాగా వాక్యమందలి “చిికారము వలన సూచింపబడు అర్థ మునకు లింగ సంఖ్య 

లతో యోగము ఉండదు. ద్వంద్వసమాసము చెప్పు అదే యర్థమునకు లింగసంఖ్యలతో 

యోగముండును. ఆది శబ్ద స్వభావము. 

విశేష విషయములు సత్త్వ రజ స్తమోగుణముల ఉత్కంర్ష పుంలింగము. వాని 

అపకర్ష స్త్రీలింగము. ఆ గుణములయొక్క- స్థితి మ్మాతము నపుంసకము. ఇట్టి లింగము 



పాఠ్యపదీయము 756 
వృ త్రీ 

అర్హమునకు చెందినదేయని కాస్తమరాాద ' మందః [197 
® Syne ప్రై౫ఃర్యా ॥ అర్థ అందలి లింగమునే శబ్దము సహజముగ 

టొధించుా . 

i 119061 

అవతారిక శబ్ద ధగ్మమునుబట్టియె అర్థముల నిర్ణయము జరుగునని పానంగిక 
ముగ చెప్పుచున్నాడు. 

ళో శద్దాదర్గాః (పతాయం తే స భేదానాం విధాయక 8 । 

అనుమానం వివకొెయాః శబ్దాదన్యన్న విద్యతే ॥ 
= అచములు గరాగ్ ౫ వే అర్థాః = అర్థములు, శద్దార్ శబ్రమువలన, [వతాయంతే = విస్తరించును, స$=ఆ శబము 

wry.) —_ ఏ ను డు 

క 

భేదానామ్ = రభిదములను, బధాయకః = కలుగజేయునది, నివకాయాః = వ క యొక్క తాత్పర్యమునకు, శబాత్ = శబమువను , అనల్ _ కే సమాన - త్పర్య నకు, శబ్దాల బమువన్న, అన్యత్ = వెరై న, అకుమానమ్ = (ఊహించుటకు) 
ఆ్లో Pa [ప్రబలమైన హేతువు, న ద్యతే = లేదు 

= శో 

+ వి 

తాత్పర్యము — శబ్బమునుబట్టియె చక యొక్క అభి|పాయము తెలియును. అదియే 
ను నిశాయించుకి ప . ఏ క్ ఎయించుటలో [ప్రబలమైన సాధనము. శబ్దమువలననే అర్థభేదములును 

ఐ సరించును. 

బి — ఎట్టి యర్గమున స ఎరణము ట్టి యర్థమునకై నను శబ్దమే సంకేతము. కావున దానిని బటియే 
అర్థ ములను వింగడించుకొందురు. . " 

ఉదా: భారా? = క్షీ వ క్షీ 

దారాః = పుం స్త్యమాగల నీ 
Cr.) — 

జలమ్ = ఉదక సముదాయము _ నపుంసకము 
ఆపః వం పెక్కు నీటి అవయవములుగల నీరు _ (స్రీత్యము, 

బహుత్యము) - 
Ta వ gd . ల కవ్యవహారమున శబ్దమే అర్థ నిర్జాయకము. డు og ష్ణ nl9Th 

అవ ల ళ్ ని వష 4 గే Y వతారిక ఇట్లు ద్యుంద్భమున లింగ సంఖ్యల సంబంధము సమర్థింపబడినది. 
46 న f 

ఇష్ ఆ|[శయమగు _దవ్యమునుబట్టియు ద్యంద్యమున రింగ వచనములు రావచ్చునని’ 
వేరొక పక్షము భాష్యమందున్నది. దానిని పరిశీలించుటకు [పారంథించుచునా? డు. 

శో సముచ్చితః స్యాద్ద్వంద్వార్లో గుణభూత సముచ్చయః | 
సముచ్చయోఒవాపి భవేత్ గుణభూతసముచ్చితః ॥ 198 

గుణభూత సముచ్చయః ౫ అ|పధానమైన సముచ్చయముగల, సముచ్చితః = కఅయిక గల 
దవ్యము, ద్వంద్వార్థ = ద్వంద్యముయొక అర్థము, స్యాత్ = అగును, వా = లేక, గుణ 
భూతసముచ్చితః = అపధానమైన సముచ్చిత |ద్రవ్యముగల, = సముచ్చయః [అపి = సము 
చ్చయమైనను, (ద్వంద్యార్థః = ద్యంద్యముయొక అర్థము) భవేత్ = అగును, 

సముడ్దేశము 757 పదకాండము 
200] 

తాత్పర్యము “ఘట పటౌ'' ఇది ద్యంద్యము. “కలయిక గల ఘట పటము 

లను రెండు వస్తువులు” అనిగాని, “ఘట పటములను రెండు వస్తువుల కలయిక” అనిగాని 

దీని కర్ణమును చెప్పవచ్చును. మొదటి యర్భమున సముచ్చయము (కూడిక) అ(పధాన మై, 

వస్తువులు పధానమగును రెండవ యర్థమున వస్తువులు అ|పధానములై సముచ్చయము 
మానా 

పధానమగును. 
"l9Bn 

అవతారిక అట్టయినపుడు. 

శో సముచ్చితస్య (పాధాన్యే లింగసంఖ్యే స్వభావతః | 

సముచ్చయస్య (పాధాన్యే శాస్త్రం స్యాత్ (ప్రతిపాదకమ్ ॥ 199 

సముచ్చితస్య = సముచ్చిత మైన [దవ్యముయొక్క, (పాధాన్యే = | పాధాన్యమందు, లింగ 

సంఖ్యే = లింగవచ నములు, స్వభావతః = స్వభావమునుబట్టి (సిద్ధించును), సముచ్చయస్య = 

సముచ్చయము యొక్క, (పాధాన్వే = పాధాన్యమందు, శాస్ర్రమ్ = వ్యాకరణము, (పతిపాద 

కమ్ = లింగవచనములను చెప్పునది, స్యాత్ = అగును, 

తాత్సరకాము-- ద్వంద్వమందు [దవ్యములు ముఖ్యమన్నచో వాని స్వభావమును 

బట్టి లింగవచ నములు సహజములేయగును. వేగుగ [పయత్నమక్కరలదు. అట్టుగాక [దవ్య 

ముల సముచ్చయము [పధానమన్నచో “విశేషణానాంచాజా తేః'” (1-2-52) అను 

సూ;తము వలన ఆ|శ యమగు ద్రవ్యములను బట్టి లింగవచనములు సం|కమించును. 

బిభరణయము సముచ్చయమను దర్మ్శ్మముకూడ విశేషణముగ అంగీకరింపబడును. 

““విశేషణానామ్' "' మొదలగు సూతము 184వ కారికలో వ్యాఖ్యానింపబడినది. ఈ (ప్రసంగ 

మంతయు ఆ సూ తము నను సరించి వి స్తరించినదే. 1 19091 

అవతారిక = సముచ్చితము ((దవ్యములు ముఖ్యమైనను, సూత ముపయోగించు 

నని కొందరందురు. వారి మతమును చూపుచున్నాడు. 

శో॥ సముచ్చయవతో=ర్లస్య (ప్రాధాస్యేహ్యపరే విదుః ! 
లం థి 

నిమితా నువిధాయిత్వాదసిద్ధిం లింగసంఖ్యయోః ॥ 200 

సముచ్చయవతః = సముచ్చయముగల, అర్థస్య= అర్ధముయొక్క-, (దవ్యములు), (పాధాన్యే 

+ అపి = |పాధాన్యమందు కూడ, _ నిమిత్తాను విధాయిత్వాత్ = నిమి త్రమునే అనుసరించుట 

వలన, లింగ సంఖ్యయో: = లింగవచనములయొక్క_, ఆసిద్ధిమ్ = సిద్ధింపక సోవుటను, అపరే 

= కొందరు, విదుః = తెలియుదురు (భావింతుర్చు). 

తాత్పర్యము “ఘట పటొ” మొదలగుచోట్ట [(దవ్యస్వరూప మును నిశ్చయించు 

టలో సముచ్చయము నిమి తమగును. అట్టి సముచ్చయముచే దవ్యములు క పుబడును. 

కావున సముచ్నయమను ధర్మమే భాసించుచున్నందున ““'దవ్యము ముఖ్యము” అన్న పక్ష 

‘st ల అలాల ౨ ae ee 
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వర రా కాక! 
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FE 1 
| 201 మందును, విశేషణానామ్”* మొదల గు సూ తముచేతనే లింగ వ్యునము అను సాధింపవతెనని 

కొందరందురు. 

వివరణము. “కలయిక గల ఘట పటములు” అని అర్థమును చెప్పినను, 
“కలయికి' అను ధర్మమందు ఆ రెండును కప ప్పబడిన టై కలయికయే భావన యందుండును 
గాన తదనుసారము లిలగవచనములుండక పోవచ్చునని ఏరి తాత్పర్యము. నిమి తమైన 
ధర్మము నిమి త్రిని కప్పివేయునని వీరి సమన్వయము. 15004 

అవతారిక -- మీది మతము సముచితముగాదని చెప్పుచున్నాడు. 

శో సముచ్చయో నిమిత్తం చేత్ స్యాన్నిమిత్తానువ రనమ్ | 

అన్వయవ్యతి రేకాభ్యాం చారో ద్వాంద్వానిబంధన।ః i 20) | 

సముచ్చయః = సముచ్చయము, నిమి తమ్ + చేత్ = నిమి త్తమెతే, సిమితానువ రనమ్ = 
సిమి త్తము ననుసరించుట, స్యాత్ = అయ్యెడిని, అన్వయవ్యతిరకాభ్యామ్ = అన్వయవ్యతిరేక 
ముల వలన, దంంద్వనిబంధనః = ద్వంద్వమునుబట్టి తెలియదగినది, చార్జః = చకారము 
యొక్క- అర్థము, (భవతి = అగును), 

తాత్సిర్భం ము___ ద్వంద్వము యొక్క ఆర్థమున రకు సము ుచ్నయము. నిమి త్రము 
కొదు. మీదు మిక్కిలి ద్వంద్వమునుబట్టియ చకారముయొక ,- అర్థమును భావింపవలయును. 
కాగా సముచ్చయము ద్వంద్వమున నిమిత్తము కానందున మీన కారిక చూపిన మతము 

మంచిది కాదు. 

వివతణము___ ద్వంద్యమున్న పుడు వచ్చునదియు, లేనపుడు రానిదియునగు 
అర్థమే ద్వంద్వముయొక్క్ల అర్థమ గును. అన్వయవ్యతిరేక భావమనగా ఇదియే. అట్టి యర్థము 
“సమ ప్రాధాన్యముగల (ద్రవ్యముల కలయిక లింగవచనములను 

యించుటి” అగును, ఉదా: “ఘట పటొ ఆనయి' (మట వ పటములను రెండిటిని కలిసి 
తీసుకొని రమ్ము). అట్టి యర్థమును వాక్యదశయందు చకారము సూచించును. అందువలన 
ద్వంద్వమునకు వాచ్యమైన యర్థమే చకారమునకు ద్యోత్యమగునని విశదముచేయుటకై ' “చార్జే 
ద్వంద్వః' ' అను సూ తము బయలుదేరిన కది, అంతియకాని చార్థమెన సముచ్చయము ద్వంద్వ 
మున నిమి తమని చెప్పుట దాని తొాత్సర్యము కాదు. కాగా సముచా యము నిమి తమనుట 
కేవలము భాంతి, 

1120 1॥ 

అవతారిక “ఇచటి తత్ర్వమిది'”” అని చూపుచున్నాడు 

శో సముచ్చితనిమి త్తత్వే చార్జస్యాపగ మే౭పి వౌ! 

స్వభావసిద్దే ద్వంద్యస్య లింగసంఖ్యే వ్యవస్థితే || 202 

సముబ్బితనిమి త్తత్వే = కలిసిన |దవ్యములు నిమి త్తమైనపుడును, వా = 

సముదేశము 759 పదకాండము 

204 ] | వ. ం లో అ ౮ 

చకారముయొక్కం అర్థము, అపగమే + అపి = పోయినపుడు గూడ, ద్యాంద-స్య = పసందు 

మునకు, లింగసంఖ్యే = లింగవచ నములు, స్వభావసిద్ధ = సహ జములుగా, వ్యవస్థితే = 

నిశ్చృయింపబడినవి. 

తా తృర్యుము.__ కలిసిన [ద్రవ్యములు ముఖ్యమైసపుడును, [ద్రవ్యముల కలయిక 

(సముచ్చయము నిమి తము కానపుడునుగూడ, ద్యంద్భ్య మున లింగవచనములు సహజములే 

యగును, (ద్రవ్యముల ధర్మములుగాన ఆవి సహజములు,. 1202 

అవతారత “సముచ్చయ మనగా పరసారా పేక్షగల దః వ్యముల కలయిక గదా! 

ఆయినపుడు ద్వంద్వమున “దార్థము”” లేక పోవుట ఎట్టు కుదురును ?” - అను శంకకు సమా 

ధానము చెప్పుచున్నాడు. 

థో సదాంతరస్థస్యార్థ స్య ద్యోతకత్వాన్న యుజ్యతే | 
గా 

నిపాతో లింగసంఇఖ్యాభ్యాం ద్వంద్వ _స్త్వర్హస్య వాచక? ॥ 203 

పదాంతరస్థస్య = = వేరొక పదమందుండు (వాక్యమందలి పదము), అర్థస్య = అర్థమును, 

ద్యోతకత్వాత్ = ద్యోతనము చేయునదగుటవలన, నిపాతః = నిపాతము (చకారము), లింగ 

సంఖ్యాఖ్యామ్ = లింగవచనములతో, న + యుజ్యతే = కూడియుండదు, ద్యంద్యః తు = 

ద్వంద్వ సమాసమైతే, అర్ధస్య = ఆర్థమునకు (“కలయిక అను అర్థము, వాచక౭కావాచక ము. 

తాత్తర్భూయు___ చకారము నిపాతము. అది వాక్యదశలో ఉండు పదార్థముల 

సముచ్చయమును ద్యోతన చేయును. కావున దానికి లింగ వచనములుండ వు. ద్యంద్భ్యము సము 

చ్పయమునకు వాచకము. కావున దానికి లింగవచనములు సహజములు. 

వివరణము “చార్థము పోవుట” అనగా సమాసదశలో చకార మక్క-ర 

లేకుండ, దాని యర్థము తెలియటయే. అనగా “ఘట పటా” మొదలగు ద్మంద్యములవలన 

సముచ్చయ రూపమగు అర్థము స్పష్టమైపోవును. అచట చకారమును వాడనక్య్థారలేదు, 

'““ఘటః - చ - పటః చ” మొదలగునది వాక్యావస్థ. కేవలము పోలికను బట్టి ద్వంద్వమునకు 

అది వ్యిగహముగా చూపబడును. వాస్తవమున వాక్యము నకును సమాసమునకును ఎట్టి 

సంబంధమును కుదురదు. (190-195, కారీకలలో ఈ యంశములు ఇదివరకే నిరూపింప 

బడినవి). 12081 

అవతారిక. “సముచ్చయమును నిమి త్రము ననునరించుటి' అను మతమును 

(200 కారిక) మరల దూషింపుచున్నాడు. 

శో నిమిత్తానువిధానే చ (దవ్యధర్మాన పేక్షణాత్ । 

గుణ(పధానభావేన [కియాయోగో న కల్పతే ॥ 204 

నిమితానువిధానే + చ = సముచ్చయమను నిమి త్రముచే [ద్రవ్యములు కప్పబడినపుడు, (ద్రవ్య 

యన ననన షయ కారాల లారా నా డా రాయక కం రాన కాల యాం లా ఆం కాకా గారా రారా 

= శతాలుస ఆర సవ తడ నన భదత కేజి 



వాఠ్యపదీయము 
760 వృత్తి 

[ 205 
వలనను, గుణ పధాన 

కియాయోగః = [కియతోడి 

భావేన వాస 
(ద్రవ్యముల యెక్క ధర్మమల అపేక్ష లేనందు 

ముచ్చయమను గుణము ముఖ్యమగుట చేతను 
సంబంధము, నళ కల్పతే = కుదురకపోవున్సు | 
అ తాలళ్ఫర్యం యు... ద్వంద్యమున సముచ్చయము నిమి తమె 

, (దవ్యములు ఆ[పధానములుగను, సముచ 'యమను గుణమే. ఆయినపుడు ద్వంద్యమునకు 

_దవ్య ములను కప్పివేసి 

మే [పధానముగను మారును. 
[క్రియాసంబంధము కుదురకపోవను 

Mur 
. త్తి అ 

(వ్రవ్యమునకేగాని గుణమునకు సంభవింవదు గదా! (దక్ష వును. |క్రియతోడి సంబంధము 
ఆధేయము). ! (దమము ఆధారము. అందలి గుణము 

వినరణము___ నిమిత్రాను 
సడ టు జ ళ్ నటీ న 

జ 

_అయిగోఐ [చవ్యములను ఉ పెడించుట అపుడు | దవ | . 
మొదలగు శకులు అణగిపోవు L గముయొక్క్ల కర్తృత్వము, కరిత్వము . . 

ను. కారకము కానందున [కియాయోగమయు కుదురదు. 120 4॥ 

అవతారిక [క్రియాయోగము లేనపుడు కలుగు దో 

శ్లై! యస్య నాస్తి క్రియాయోగ; స్వతంతో౬పౌ న విద్యతే | 
అర్జో ద్వంద్వస్య తత్ర స్యాదుపాదానమనర్లకమ్ i 205 

డస ఎ అర్థమునకు, [కియాయోగః = | క్రిక్యతో సంబంధము, 
= అర్థః = అర్థము, స్వతంత్ర; 

తత్ర = అచట, ద్వంద్వస్య = 
= ప్రయోజనము లేనిదై, స్యా 

షమును వివరించుచున్నాడు. 

న్ా అస్తి = ఉండదో, 
మ = స్వతం[తముగా, న- విద్యతే = నిలబడదు: 
వంద్వముయొక్క, ఉపాదానమ్ = స్వీకారము, ఆనరకమ్ 

త్ = అయ్యెడిని, 
| 

తాత 

జాలదు, (దానివలన అర్హ పతీతి Co 

యు వ్యాఖ్యానించుటయును సిషృలమగును, 120 ర్ 

అవతారిక “నిమితాను వి 

ర్త ధానము'” ఆ 
ఉండదని చెప్పుచున్నాడు. అను రీతి కూడ అన్ని చోటులందును 

న్ 
రా 

సముచ స స్ యదలో ఒరన్య వాచకో నానువర్రతే | 
_త్తమపి చాస్యార్థః స్వధ రై్మైర్యుజ్యతే తతః ॥ 

నముచాయవతః = న 206 
కట ద్పయముగల, . అర్ధన్య = అర్ధమును, వాచక + అపి _ చ 
“ద్దయి కూడ ( సముచ్చిత” అను శబ్దము), నిమి తమ్ = . అరా రెప్ప లు = నిమిత్తమును, న- అన్సవ రతే= 

ందువలన, ఆస్య = క్ర శ బ్లముయొక్క అర; = అరము డ థె ధో? 
సుధరె 1g = చ. 

ధరః = తన ధర్మములతో (లింగవచనములతో), యుజ్యతే = కలియున్స న లీ ఖా స్వా ఇ 

ఎధానమనగా నిమి త్తమునే ముఖ్యముగ భావించి, నిమి. 

సముద్దేశము 761 పదకొండము 

207] 
తాత్ఫర్ళ్భం ము “సముచ్చితః' (కలయికగలది _ లేక... కలిసియున్నది) అసు 

శబ్దమున్నది ఇది ““కలిసియున్న వన్తువు అను నర్భమును చెప్పును. ఇచట “కలిసి 

యుండుట” సిద్ధముగనే యుండును. ఉన్నదానిని ఈ శబ్దము వోధపరచును. ఆంతియకాని 

సముచ్చయము నిమి త్రము కాదు, అందువలన సముచ్చిత శబ్దము లింగ సంఖ్యలను పొందును. 

“ఘట పటౌ” మొదలగు ద్యంద్యము కూడ ఇట్టిదే. పదార్థముల కలయిక ఇచట ముందుగనే 

సిద్ధముగ నుండును. దాసికి ద్వంద్వము వాచకమగును. అంతేకాని సముచ్చయము దుంద్వము 

నకు నిమి త్తము కాదు. కాగా ద్యంద్యమునకు లింగవచ నములు సహజములు. 

వివరణము శుక్షః, మొదలగు గుణవాచకములు 'శుక్షత్వము” మొదలగు గుణ 

మును నిమి త్తమగా (గహించి, ఆ గుణముగల |[దవ్యమున చెప్పగలవు. (శుక్టః = తెలుపు, 

శుక్తః = తెల్పని వస్తువు) నిమి త్తమగుట యనగా ఇట్టిది, ఈ తీరు “సముచ్చయి” అను 

శబ్దము విషయమున కుడురదు. సముచ్చయమన్నది శుక్ల త్యమువంటి ధర్మము కాదు. కావున 

అది [దవ్యమును జోధించుటలో నిమి త్రము కానేకాదు. సముచ్చయము సిద్ధముగానున్నచో 

మ్యాతము “సముచ్చయము గల [దవ్యము” అను నర్భమును “సముచ్చిత-సముచ్చయవత్ '' 
అను వేరే శబ్దములు తెలియజేయును, 

ద్వంద్వసమా సము యొక్క. తీరు కూడ ఇట్టిదే. సిద్దముగనున్న సముచ్చయమును 
అది బోధించును. కాని దానిని నిమి త్రముగా స్వీకరింపదు. కాగా సముచ్చిత మైన [ద్రవ్యములు 

ముఖ్యమన్నచో ద్యంద్యమునకు లింగవచనములు సహజములగును. ద్రవ్యముల సముచ్చ 
యమే ముఖ్యమన్నచో “విశేషణానామ్' (1-2-52) మొదలగు సూ తముచే ఆ్యశయగత 

మగు, లింగ వచనములు వచ్చునని చెప్పవలయును, (199 వ కారిక చెప్పిన భావమే తుదకు 

ఇచట సిద్ధాంత మైనది). 2061 

అవతారిక. ద్వంద్వమందలి పదార్థములు అనేకములు. అవి సమ, ప్రాధాన్యము 
గలవి. అయినపుడు ఏడి ఆశయమగును ? దేనినిబట్టి లింగవచనములను సంపాదింపవలెను + 

అను శంకకు సమాధానము చెప్పుచున్నాడు. 

శో బాహో నాసా్వా(శయో ద్వంద్వే వళ హి [శుతౌ | 

సముచ్చయ_స్తదాధార_స్పద్దరై ్మర్వ సదిశ్యతే ॥ 207 

ద్వంద్వే = ద్వంద్వమందు, బాహ్యః = వెలుపలిదై న, ఆశయః = ఆధారము, న + ఆఅస్తికా 
ఉండదు, తత = అచట, విశేషౌ = (దవ్యవిశేషములు, [శుతా + హి = వినబడునుగదా !, 
తదాధారః = ఆ విశేషములే ఆశయముగా గల, సముచ్చయః = సముచ్చయము, తద్ధరై్మెః 

= వాని ధర్మములతో (లింగ సంఖ్యలతో), వ్యపదిశ్యతే = వ్యవహరింపబడును. 

తాత్పర్యము--- ద్వంద్యమున ఆధారమైన (ద్రవ్యము వేరుగా ఉండదు. కలిసి 

యుండు [దవ్యములచట స్పష్టముగనే ఉండును. అవియే సముచ్చయమున కాధారములు. 
వానిని బటియె లింగ సంఖ్యలు వచ్చును. 

ల్ గా 

MRR చనా Tams nine bir ton 



వాక్యపదీయను 762 
వతి 
అత | 
208 ఎవర ణఖము___ సణవాచకముల విషయములో ఆశయము వేరుగా ge 

చ పటము ఆశయము, శుక్లా వారీ. శుక్లా ఘటొ. కావున ఆశయ 
నుబట్టి లంగ స ౨ఖ్యలనుట అచట సులభము. కాని ద్వంద్వమందు ఆశయము వేరుగా 

ఉండదు కలియు [ద్రవ్యములు ద్వంద్వమందే ఇమిడియుండును. (ఘట పటౌ). ఆందువలన 
సముచాయమున కాధార ౨ లు ముగా వానినే తీసికొనవలయున- ని లింగ శ యి, వా గసంఖ?లే నముచాయము 
నకు సం[కమించుననవలెను. '౧ంఖ్యల సముచ్చ 

నకం ౪“ ఉదా: శుక్షః పటః. 

విశేష విషయములు. భిన్న లింగములకు ద్వంద్వమైనపుడు పరపదముయొక 
లింగమే మొత్తముపై వచ్చునను న రా 

నియమము గలదు. (ఉదా : కుక్కు_టమయా ర్యా - ఇమే -చ్చె అ ఫాం అర్య ఒల్లో ey) ముయూ రకుక్కుటె - ఇమౌ _ పుం॥). సంఖ్యయు అవయవములగు పదారములను 
బట్ట ఆనుసరించును, (రెండయినచో ద్వివచనము, పెక్కులయినపుడు బహువచనము). 207 

. అవతారిక ద్యంద్యమందలి పడము 
సముదాయమునే బోధించునన్న పక్షములో లింగ 

శో 

(పతియొక టియు సమసీంచు పదార్థముల 
వచనముల సిద్ధిని చూపుచున్నా డు. 

యో వావయవభేదాభ్యాం భేదవద్భా థ్రిమివాన్వితః । 
ఏకః సమూహో ధర్మాక్ స భాగయోః (ప్రతిపద్యతే ॥ 208 

వా= లేక, భేదవద్భ్యామ్ + ఇవ = భేదముగలవి అన 
యనముల భదములతో, అన్వితః = కూడిన, ఏకః = ఒకటియైన, సమూహః = నముదా : . యః = ఏది గలదో, సః = అది, భాగయోః = ఆగశ్రయములై న భాగములయొక్క_ రాత్ = ధర్మమువలన, (ప్రతిపద్యతే = పొందును (లింగవచనములను), 

తాత్పర్యము... అవయవ భేదములు గల సముదాయ 
కర్థమని చెప్పుదుము. ఆ సముదాయమందలి భాగము లాధార 
యమునకును లింగ వచనములు సిదించును ద్ధి . 

మె ద్వంద్భ్యమందలి పదముల 

ముఐగును, వానినిబతి సముదా 
యు 

శ ల ద్వంద్వపరిశీలనమును ఇచట సమన్వ 

యము ద్వంద్వమున కర్థమని'' ఆ 

1208॥ 

ఎబర్ఖమి___ బరి వ క్రాదిక్రలో చూపబడిన 
యించుకొనవ లైను. “అవయవ భేదములు గల సముదా 
సందర్భమున విపులమైన చర్చ జరిగినది. 

మ అబతౌలీక... “అవయవములను మించిన సముదాయమన్నది ద్వంద్వమున రుగ ఉండదు. ఆట్టయినపుడు ఆధారాధేయ భావ మెటు కుదురును ?'' అను శంకకు సమా ధానము చెప్పుచున్నాడు. 7 
శో ఏక శ్చ ద్వ్యాత్మకో ఒర్జోఒసౌ భేదా భేదసమన్విత। | 

యౌ భేదావా శ్రితః తత్ స్టే లింగసం ఖ్యే (ప్రపద్యతే [| 209 
అనా వన గం మా 

యీ ఈ, అర్థః అర్థము, ఏకః +చ = ఒకటియైనను, భేదా భేదస మన్వితః = 

ట్టుండు, అవయవభేదాభ్యాం = ఆవ 

essen. peret anR arom et ete care ane 

న ముష్టేశము 763 పదకాండము 

210] 
# ఎ అలాల జ! అమన ఖో ల త జ 

వేదముతోను అభేవముతోను కూడినదై , ద్వ్యాత్మకః = రెండు స్వరూపములు గలది, (భవతి 

= అగును, యౌ = వ, ఖేదౌ = భేదములను, ఆ్మశితః = ఆ|శయించునో, తత్ స్టే = ఆ 

భేదములందుండు, లింగసంఖ్యే = లింగవచనములను, (పపవ్యతే = పొందును. 

తాతృర్యము--- ద్వంద్వమున కర్గమైన సముదాయము రెండు రకములు. ఆదయవ 

భేదములు గల దొకటి. అద్ లేనిది రెండవది. అందు మొదటిది అవయవములనే ఆశయము 

లుగ స్వికరించును. తాను ఆ[శితమగును. కాగా అవయవముల లింగవచనములు సముదాయ 

మునకు సిద్ధించును. 

రన్ వివరణము వనమ్ = చెట సముదాయము. యూధమ్ = జంతువుల సముదా 
ల 

యము. ఇటి చోటులందు సమువాయ మొకటియే ముఖ్యము. అవయవ భఖేదముండదు. ఇట్టి 
రడి 

సముదాయమే ద్వంద్వమున కర్టమన్నచో ఇతరేతర యోగ ద్వండద్వమున (ఘట పటౌ, రామ 

లక్ష్మణ భరత శతుఘ్నాః) లింగ వచనముల వ్యవస్థ కుదురక పోవును. అందువలననే భావ 

నామా[తగ మ్యమైన ఈ కల్పనమంతయు చేయబడినది. 

ద్వంద్వమున లింగవచనముల అతిదేశ పరిశీలన మింతటితో ముగిసినది. 12091 

(11) బహు[ప్రిహియందు లింగవచనముల అతిదేశ పరిశీలనము 

అవతారిక బహు[ ఏహి సమాసమున లింగవచనముల అతిదేశముయొక్క_ ఉప 

యోగమును పదిశీలించుటకు [పారంభించుచున్నాడు. 

శో॥ యథా స్వళశద్దాభిహితే వైత్రార్టైి న (పయుజ్యతే 1 

వై (తశట్షో బహ్యవ్రీహావప్రయోగ_స్తథా భవేత్ ॥ 210 

స్వళద్దాభిహపితే = తన శబముచే | అదే శబ్దముచె చెప్పబడిన, చె తార = చె (తరూపమైన 
యు ది \ a) ర థి రాలా 

అర్హమందు, చై,తశబః = చై[త, ఆను శబము, యథా = ఎటు నగా [పయుజ్యతే = 
థి జడ“ అ ది న 

[పయోగింవబడదో, తథా = అట్టు, బహు వప = బహు (వీహి సమాసమున, అృపయోగ! 

= (పయోగము లేకపోవుట, భవేత్ = అయ్యుడిని. 

తాత్పర్యము--- చై తుడు, అను అర్థమును చెప్పుటకు “చెతి అను శబ్దమును 

ఒకసారి వాడిన చాలును. మరల మరల వాడనక్కరలేదు. అద్దే బహు|ఏహి సమాసమును 

వాడినపుడు అన్యపదార్గము తెలిసిపోవును, గాన దానిని చెప్పుటకై వేరొక శబ్దమును వాడ 
డి థి ఆలం టి 

నక్కర యుండక పోయెడిని. 

వివరణము బహ్మువీహియందు అన్య పదార్థము ముఖ్యము. అనగా సమసించు 

పదముల అర్థము విశేషణమై వేగుగా ఉండు విశేష్యముతో అన్వుయించును. ఉదా: “పీతాం 

బరః = విష్ణుః'' ; పీతమ్ - అంబరమ్ - యస్య - సః = పచ్చని బట్ట గలవాడు = విష్ణువు). 
ఇట్టిచోట్ట సమాసమువలననే వ్ శేష్యము తెలియునుగాన (ఆయా విశేషణము గల వ్య క్రియను 

వ, 

భావము తెలిసిపోవును) దానిని చెప్పు శబ్దమును వెరుగి పలుకనక్కరయుండద ని సారాంశము 

TE NC i MO 

మందరం నందం యా 

త నన 
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సమాసములో ఇమిడియున? 

పదములు) వ ర్రిపదము లందురు. వాని యర్థములు వర్తి పదార్ధములగును. వీనికన్న వేరై నది 
అన్య పదార్థము. అనగా విడిగానుండు విశష్యముయొక అర్థము. 

విశేష విషయములు (1) సమసించు పదములను ( 

(2) ““ఉక్తార్థానామ్ ఆ(ప్రయోగః” అని సం[,పదాయము. వేరొక విధమున 
అర్థము తెలియునపుడు అ= యర్థముకొరకు వేరొక శబ్దమును వాడనక్కారలేదని భావము. 
ఉదా: చైతః = దై|తుడు., ఈ యర్థమునకై మరల చై తశ మక్కరలేదు. “ఘటపటా'” 
= ఘట పటముల సముచ్చయము. ఇచట సమచ్చయమును చెప్పుటకు చకారమును వాడ 
నక్క_ర లేదు. 

(శ) ఆమ్టే బహ్మువీపా వలన అన్యపదార్థము తెలిసిపోవునుగాన దానిని చెప్పు 
శబ్దమును |పయోగింపనక్క-ర లేదు. 

(4) ఈ కారిక కేవలము శంకను చూపినది. 1210॥ 

అవతారిక మీది శంకకు సమాధానము చెప్పుచున్నాడు. 

శో యథా గౌరితి కుక్షాదేరభిధానం న విద్యతే | 

ఎవం యస్యాభిసంబంధో గోభిస్తావత్ (ప్రతీయతే ॥ 211 
గౌ + ఇతికాగౌ3, అను సామాన్యపదముచే, కుక్టాదేః='“శుక్టా - గి” మొదలగు విశేషము 

ద 
లతో, యస్య = ఎవనికి, అభిసంబంధః = సంబంధమో, తావత్ = అంతమా[ త్రమే, | పతీ 
యతే = తెలియబడును "బహు (విహిచ్వే. | 

తాత్పర్యము... సామాన్యమును చెప్పు శబ్దము విశేషమును చెప్పజాలదు. ఊదా: 
గ ఆన (సామాన్యము). కిది పక్ష, కృష్ణ, మొదలగు విశేషములను చెప్పదు. అవి 
కా లసి చ్ శుక్లా”, కృష్ణా” మొదలగు పదములను తప్పక వాడవలెను. అక్ర “చిత 
గు (చి [తాః - గావః - యస్య - సః = రంగు రంగుల ఆవులుగల వ్యక్తి) అను బహు[వీహి 
గొవులకు _పభువై న వ్యక్తి” అను సామాన్యార్గమునే చెప్పి ఊరకుండును. చె తుడు మెతుడు మొదలగు వ్య కి విశేష క ఉండక మె యింలగు వ్యక్ విశేషములను బోధించుటకు ఆయా పదములు వేరుగా ఉండక 

తీరదు. కాన విశేష్యమును బోధించు పదమును బహు దీపకి అనుబంధముగా చేర్చవలేను. 
వివరణము... ““సామాన్యాభిధానే హీ విశేషానభిధానమ్ి ” (సామాన్యమును 

మాము చెప్పినపుడు విశేషము తెలియదు గదా [) అను అభియుక్తుల వచనము ఇచట 
టమా 

క్ (ప్రమాణము, 
॥వ1 1 ॥ 

) అవకారిక_. శబ్బముయొక్క శ క్రివలన కొన్ని బహు[వీపులందు విశేషముకూడ 
ఇమిడి యుండును. అట్టిచోట్ట విశేషమును వేరుగ చూపనక్క_రలేదని వివరించుచున్నాడు. 

సము దేశము 703 ...... పదకాండము 
2131 

క్లో॥ సంబంది నియతో రూఢశ్చితాణాం న చ విద్యతే | 
ne) 

గవాం యథా వ(జపాణిస్ర్ర్యక వాపి వ్యవస్థితః ॥ 212 

వజపాణిః = వ|జపాణిః, అను బహు[విహియు, వా=జ లేక, (త్యక్షః + అపి == క్యక్షః, 

అను బహు[వీహియను, యథా = ఎట్టు, వ్యవస్థిత 8 = నిశ్చయింపబడినదో (తథా = అట్టు), 

నియతః = నిశ్చితమైన, రూఢః = (పసిద్ధమెన, సంబంధీ = సంబంధ ముగల వ్యక్తి విశే 

షము, చి|తాణామ్ = చిితములైన, గవామ్ = గోవులకు, న చ- విద్యతే = ఉండదు. 

తాత్పర్యము ట్ ““వజపాణిః' (వజం - పాణా - యస్య _ సః) ఇది ఇం;దుని 

యందు రూఢము. కాన ఇచట ““ఇం[దః” అని అను పయోగ మును (వెనుకగా విశేష శబ్ద 

మును పలుకుట) చేయనక్కారలేదు. అర్హ _ ““త్యక్షః (1 తీణి _ అక్షీణి - యస్య సః = 

ముక్క-ంటి) అనునది శివునియందు (ప్రసిద్ధము. ఇచట కూడ అను. పయో గమక్క-రలెదు. 

కాని “చిితగుః *” (చితా! _ గావః యస్య - సః) అనునది మాతము “చితమైన ఆవులకు 

స్వామి" అను సామాన్యము నే తెలియజేయును. ఆ స్వామి |పసిద్ధ్దుడు కాడు. కావున ఇట్టిచోట్ట 

విశేష శబ్దమును (వై్యతః, మొ॥) పలుకక తప్పదు. 

వివరణము కొన్ని బహువీహులు విశేషమును కూడ |ప్రతిపాదించుటయు, 

మరికొన్ని సామాన్యమును మాతమే [పతిపాదంచుటయును శబ్దళ క్తి యొక్క మహిమయే. 

(అనగా భాషా స్వభావము). [ప్రకరణము మొదలగు వానివలన విశేషము తెలియునపుడు 

'“చితగుః” మొదలగుచోట్ట కూడ, అన్ముపయోగమావశ్యక ము కాదు. i212 

అవతారిక. వాక్యము విశేషమును గూడ చెప్పగలదు. సమాసము సామాన్య 

మునే బోధించునని చూపుచున్నాడు 

శో శబ్దాంత రత్వా ద్వా క్యేషు విశేషా యద్యపి [శుతాః | 

వృ త్తిశ బోన్య ఏవాయం సామాన్యస్యాభిధాయక:ః ॥ 213 

యద్యపి = పరిశీలింపగా, శద్దాంతరత్వాత్ = వేరు శద్దములగుట వలన, వా క్యేషు = వాక్యము 

లందు, విశేషాః = విశేషములు, (శుతాః = వినబడును, సామాన్యస్య=ాసామాన్యమును, అభి 

ధాయకః = బోధించు, అయమ్.= ఈ, వృత్తిశబ్దః = వృ త్తిపదము (బహు వీపి సమాసము) 

అన్యః + ఏవ = వేరై నదియే. 

తాత్పర్యము “వాక్యము వేరు, వృత్తి వేరు” అని ఇదివరకు పెక్కు విధముల 

(ఈ సముద్దేశము యొక్క_ తొలి చర్చలలో) [పతిపాదింపబడెను. బహు ఏహి విషయ 

మందును అదియే స్థితి. “చి తాః = గావ, అస్య - దేవద త్త్రస్య'' అను వాక్యము విశేషమును 

కూడ స్వీకరింపగలదు. “చ్చితగుః'* ఆను సమాసము, మాత్రము అట్టు చేయలేదు. సామాన్య 

మునే బోధించి యూరకొనును. 



వాఠళ్యపదీయము ౫ స 
వృతి 

214 ము పోలికనుబటి వ్వ తిని వాకరూపమున ౩ శ 
దురు. అంతమా తమున « ల లై వాక్యరూపమున విశేషించి చూపు చకా రై ఆ రెండును ఒక టేయనిగాని, ఒకదానికొకటి మార్పు” అనిగాని అలుకొనగూడదు. వాక్య ధర్మ ములను పూరిగా 
విశేషములను వృత్తి బోధింపజాలదు గదా | 

వివరణము... కొంచై 

వృత్తి చెప్పజాలదు. వాక మందలి సంఖ్యా 

12181 

అవతారిక. అట్టయినచో కేవలము సామానంమునే చో ప పయోజనమేమి ? - అను శల లము సామాన్యమునే బోధించు బహు ప్రీహి వలన ౨కకు బదులు చెప్పుచున్నా డు. 
| యా 

శో 
రం 

ఆగోరచితగో శైవ రూపభేదాన్నివ రకః | 
న చితగువి శేషాణాం రూపాభేదాత్తు వాచకః ౪ 214 

రూ వ, ల ఆ wa ల = స్వరూప ముయొక_ భేదమువలన, ఆగ్యో = గోవుల సంబంధము లేనివానిని ఆచి, క = న Se చ బితమెన గోవుల సంబంధము లేనివానిని కూడ, నివరకః + వీవ= ఆ గవయునదియ. (భవతి = అగును), తు= కాని, రూవాఖెదాత్ = స్వరూప భేదము లేనందువలన, చి, తగ * చ్యెతగువిశేషాణామ్ = చితమైన గోవులుగల వ - ము? లుగల వ వేళ ములను 
= చెప్పునది, న = కాదు, - ను ° 5 విశేషములను, వాచక 

వక తాత్తర్యంవృు___ అగుః = గోవులు లేనివాడు (న - సంతి _ గావః _ యస్య సః) ఆ ఏ8 = చి) తమెన 
oa వేర es తమైన గోవులు లేనివాడు, (నశ చితగుః) భిన్నమైన ఈ 'శబ్లములు 

స రులను బ్ ధించును. ఈ రెండు విధములైన అరమలప ఆడుటకు “చి రగు”! అను బహు|వీహి ఉపయోగించును ‘ NW న 3 శ 
గాన విశ అలులయి. అది చి తగోస్యామి'' ఆను సామాన్యమునే బోధించును 

షములను బోధింప సమరము కాదు. చై[తః, మె ష ర్థ ల$, మతః, మొదలగు విశేషముల సంథ్యాకములు. అయినను అని టి ‘6 $ 0 9 
గదా; ంటికిని చితగుఃో అను విశేషణ మొకటియే సరిపోవును 

నివరణమ__ అగుః, అచి!తగుః, 
రెండింటిని (త్రోసివేయును. అందు రూపభేదవ్వు 

య 

అన్నింటిని 

అను వానికి భిన్న మైన చి త్రగు, శబ్దము ఆ 
కారణము. (జ అద ఇద వ ఒక 

విశేషముగా కాక సామాన్యముగా చెప్పుగలది బత త్త విశేషము లెన్ని యెనను 
రూప మొకసే యగుట నిదానము కటు నూ ల ట్ర) క బ్రమగును, అందు శబ్ద 

విధముగ సామాన్నమున స రొ బబాటైహి్ ఒక విధముగ విశేషమును, వేరొక 
న్యమును కూడ బోధించునని పర్యవసించును. వి! ఉ॥ 

ఆవతారిరో__ చి, త్రగ్వ; 
UL 9 మొదలగు బహూ ।నీ యం 

మొదలగు విశేష శబముల అను.ప (వా స్థలములలో, చైైతః, మైత్రః 
తత్ ఇదన్. ౩2 బుదయోగము తప్పదని మై విచారణవలన తేలినది. అటే ౩ ఇదబు, మొదలగు గుర్వువామములకు క్రూడ్ర అన్ముపయోగమావశకమే, అవియ జక 
విధముగ విశేష ములేయగునని చెప్పుచున్నాడు. లర 

ళో యథా చిత్రగురిత్యేతక్ (పయు 
గ (పయుజ్యతే | 

ON 

కేన 

తస్య న స్యాత్ (ప్రతికుతి, ॥ 215 

సముద్దేశము 767 పదకొండ మే 
216 |] 

| 

[ప్రయుత = ఒక శబ్దము _పయోగింపబడగా, చితగుః + ఇతి = చితగుః, అను, ఏతత్ ౯ 

ఈ పదము, యథా=బట్టుు న-౭(ప్రయుజ్యతి= [పయోగింపబడదో, ఏవమ్ = ఇట్టు, 

సామాన్యమ్ = సామాన్యమును చెప్పు, “సర్వ” మొదలగు పదము, స్యాత్ + యది = 
అయినట్టయితే, తస్య = దానికి, _పతిశుతిః = (వినబడుట) అను [పయోగము, న + స్యాత్ 

= లేకుండును. 

తొత్సృర్భ ము___ “చితమిన గోవులకు స్వామి”” అను నర్థమును చెప్పు ఒక 

శబ్దమున్నపుడు మరల అదే యర్థమునకై “చ్యితగుః” అను పదమును వాడనక్క-ర లేదు, 
అప్రే సర్వ, తత్, ఇదమ్, మొదలగు శబ్దముల అపెక్ష లేనియెడల వానిని _ప్రయోగింపవలసిన 

ఆవశ్యకత యుండదు. కాని వాని అపెక్ష కొస్నెచోట్ట ఉండునుగాన ఆ శబ్దములను గూడ 

అను[పయోగము చేయవచ్చును. 

బివరణము__ ఒక (ప్రదేశమును ఉద్దేశించి, “చి తగు” అందుము. అపుడా 

[పదేశమంతయు “చితగువు” అగునా ? లేక కొంతయేనా ? లేక ఈ (పదేశమా ? ఆ 

[పదెశమా ?; మొదలగు శంకలు కలుగును. వానిని పోగొట్టుటకు సర్వమ్ (అంతయ్యు, 

ఇదమ్ (ఇది), తత్ (అది) మొదలగు పదములను వాడక తప్పదు. కాగా అవి విశేషములను 

చెప్పు చై|తః, మైతః, మొదలగు పదముల వంటివేయగును. అందుచే సర్వనామములకు 

కూడ బహు|ఏహిలో అను పయోగము సంభవించును. ఉదా: చిత్రగుః = సః, చిత్రగుః = 

అయమ్ మొదలగునవి. 12151 

అవతా రక వేరొక యర్థమును అడ్డును గాన సర్యనామము మాడ విశేషపదమే 

యగునని వివరించుచున్నాడు. 

లో సర్వాదయో విశేషాస్తు (ప్రదేశానాం నివర్తకౌః | 

యథా (పదేశా;ః సామాన్య పదేశాంత రణాధకాః 11 216 

పదేశాః = విశేషములు, యథా = ఎట్టు, సామాన్య(ప్రదేశాంతర బాధకాః = సామాన్యమున. 

కును, ఇతర విశేషములకును బాధకములో, (తథా = అట్టు), పదేశానామ్ = విశేషములను, 

నివ ర్రకాః = అడ్డివేయు, సర్వాదయః + తు = సర్వ, మొదలగు పదములై తే, విశేషాః = 

విశేషములు (భవంతి = అగును). - 

తాత్సృర్భంయు.__ చై |త్రః, అనునది విశేషము. ఇది మనుష్య సామాన్యమును, 

మై[త, మొదలగు ఇతర విశేషములనన్నింటిని తొలగించును. అవే, సర్వ, ఇదమ్ మొదలగు 

సర్వనామములు తాముకాని ఇతరములనన్నింటిని అడ్డివేయునుగాన అవియు విశేషములే 

యగును, 

వివరణము... తన్ను తప్ప ఇతరములను తొలగించునది విశేషము. ఉదా : 

చెతః, అనగానే చై|తుడు తప్ప మిగిలినవారందరును తొలగుదురు. దీనినే ““అన్యవ్యా 
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వృత్తి అందురు. ఈ రీతి సర్యనామములకును వర్తించును. సర్వమ్, తత్, ఇదమ్, మొద 
అగు పదములను ఉచ్చరింపగానే అడి కానిదంతయు నివ దించును. 

ఇట్లు బహు[విహియందును (ప్రయోగము సమర్థింపబడినది. 12161 

అవతారిక బహ్మువహియందు ఆన్యపదార్థము (విశేష్యమైన వేరొక వస్తువు! 
ముఖ్యమనియు, ఆఅపుడను పయోగము కుదురుననియును ఇంతద నుక (పతిపాదింపబడినది. 

“సంబంధమే బహు[వీహియందు ముఖ్యమని” వేరొక వక్షముకు భాష్యకారుడు చూ పెను. 
ఆ పక్షమును ప్రతిపాదించుచున్నాడు. 

శో విభ క్త్యర్షాభిధానాద్వా షష్టీ నాన్నుపయుజ్యతే | 

(ద్రవ్యస్యానభిధానాత్తు తచ్చబ్లో౬.నుప్రయుజ్యతే ॥ 217 
వా = లేక, విభ క్యర్థాభిధానాత్ = షన్టీయొక్క. అర్థమైన సంబంధమును చెప్పుటవలన, షష్టీ 
= షష్టీ విభక్తి, న + అను పయుజ్యతే = వెనుకను (ప్రయోగింపబడదు, |దవ్యన్య = [దవ్వ 
మును, అనభిధానాత్ + తు = చెప్పనందువలన, తచ్చబ్దిః = ఆ (ద్రవ్యమును చెప్పు శబము, 

a 
అను పయుజ్యు తే = వెనుక పయోగింపబడును. 

తాతృర్యము___ బహు[వఏీహియందు పదార్థము ముఖ్యముకాదు, సంబంధమే 

ముఖ్యము దానిని సమాసము బోధించునుగాన షష్థియొక్క అను[పయోగముండదు. పదారము 
థి 

ఏ విధముగను తెలియదు. అందుచే దానిని చెప్పు శబ్దమునకు ఆను పయోగమా వశ్యకమగును, 

వివరణము. “చితగుః ఇ చిితాః - గావః _ యన్య'' ఇదట షష్టీ విభ క్రియొక్క. 
అర్థము సంబంధము - అనగా స్వస్వామి భావ సంబంధము. (స్వమ్ = సొత్తు, స్వామి జా 
సొత్తు గలవాడు. ఇదొక సంబంధము) దీనినే “చి త్రగు” అను సమాసము చెప్పును. అందుచే 
వేరుగ షష్టిని వాడనక్క-రలేదు. (ఉక్తార్థానాముపయోగః = తెలిసిన యర్థమును చెప్పుటకు 
వేరుగ శబ్దమును వాడనక్కరలేదు). కాని ఆ సంబంధముగల [ద్రవ్యము (స్వామి) బోధపడక 
పోవుటచే దానిని బోధించుటకు చై (తః, మ్మైతః, మొదలగు పదములను (ప్రయోగింపక 
తప్పదు. . 

విశేష విషయములు సంబంధముగ ల ద్రవ్యము ముఖ్యమనియు, దానిని సమా 
సము చెప్పుననియును వెనుకటి పక్షము. దీనిని పదార్థాభిధాన పక్షమందురు. అందు |ద్రవ్య 
మును సమాసమె బోధించునుగాన, దానిని బోధించు పదమును వేరుగ వాడనక గ్రారలేదేమో - 
అను శంకయు, దానికి సమాధానమును చూపబడినది. 

దవ్యమునకు గల సంబంధ మే ముఖ్యమని (పకృత పక్షము. దీనిని విభక్స్యార్థాభి 
ధాన పక్షమందురు. ఇందు సంబంధమును చెప్పు షష్టికి అను[పయోగమక్క-రలేక పోయినను 
(సంబంధము సమాసమే చెప్పునుగాన) (ద్రవ్యమును చెప్పుటకు ఆ శబముయొక్క_ అను పయో 
గము న్యాయ్యమే యగునని ఫలించును. ' | 181 Tu 
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అవతారిక __ బహుుపీహి స_బంధమునే బోధించునన్న పుడు సామానాధిక రణ్యము 

కుదురదని శంకించుచున్నాడు. 

లో సామానాధికరణ్యం చేన్మతుట్లో పాత్ (పకల్ప్యతే । 

మతుపో౬పి తదరత్వాదనవస్తా (ప్రసజ్య తే i 218 
థి థి 

మతున్దోపాల్ = మతుప్పుయొక తోపమువలనీ, సామానా ధికరణ్యమ్ = సామా వాధిక రణ్యము, 

(పకల్ప్యళి - చేత్ =క ల్పింపబడి నట్టయితే, మతుపః “- అపి=మతుప్పునకు గు, తదర్థత్వాత్ 

= అదే ఆర్థమగుటవలన, అనవస్థా = నియమము లేకపోవుట, (పసజ్యతే = సంభవించెడిని. 

తాత్ఫర్భం ము. బహ్మువీహికి మతుప్ |ప్రత్యయమును చేసి, దానికి లోపమును 

చెప్పి “చ్మితగుః = చైత్రః' అను రీతిని సామానాధికరణ్యమును (రెండును ఒకీ [దవ్యమును 

చెప్పుట) సంపాదింపవచ్చునన్నచో చిక్కులు ఏర్పడును, మతుప్పుస కర్ణము సంబంధ మున్న 

యెడల ఎన్ని సారులు మతుప్పును చేసినను సంబంధ ముగల |దవ్యము బోధపడదు. ఇదొక 

అనుపప శ్రి. ఆట్లుకాక సంబంధియగు ద్రవ్యమునే మతుప్పు బోధించునన్న చో బహు [విపి 

యుసు ద్రవ్యమునే బోధింపవలసి వచ్చునుగాన “సంబంధము ముఖ్యము” అను విభక్త్యార్థాభి 

ధాన పక్షమే కుదురదు. ఇది వేరొక అనుపప త్రి. 

వివరోణయు-_-- చితగు, అను సమాసము సంబంధమునే చెప్పునన్నయెడల, అది 

[ద్రవ్యము కానందున లింగమును, వచనమును (చిత్రగుః - చిత్రగు, మొద లగు లింగ భేదము, 

చి|తగూ = చితగ వః, మొదలగు వచనభేదము) సిద్ధింపవు. అవి సిద్ధించుటకు బహు|వఏహికి 

గుణవచనముల సామ్యమును భాష్యకారుడు చెప్పె, శుక్ర, మొదలగు గుణవాచకములకు వలె 

ఆశయమగు [దవ్యమునుబట్టి లింగవదచనములు బహు[ వీహియందును రావచ్చునని ఆతని 

ఆశయము. అయినను “శుక్షః పటః” మొదలగురీతిని గుణవాచకములకు సామానాధిక రణ్యము 

కుదురునట్టు “చిత్రగుః చై(తః'” అని సామానాధీకరణ్యము కుదురదను శంకను ఈ కారిక 

పస్తావించినది. 

విశేష విషయములు (1) “గుణవచనానామా శయతో లింగవచనాని*” (గుణ 

వాచకములకు ఆ| శయమునుబట్టి లింగవచనములగును) అను ఆతిదేశమునకు బహు ఏహియం 

దుపయోగము ఈ పక్షమున చూపబడినది. 

(2) బహువీహియందు సంబంధము |ప్రధానమన్నపుడు అది ద్విష్టము (రెండు 

వస్తువులకు చెందునది. సంబంధమనగానే రెండు వస్తువులుండక తీరదు) ఆగును. అందుచే 

దాని కాశయము స్వమ్ము (సొత్తు), స్వామియు కూడ కావచ్చును. అయినను స్వామి 

ముఖ్యముకాన దానినే సహజమైన ఆ|శ్రయముగా స్వీకరింపవలెను. దానినిబట్టియ లింగవచనము 

లగును. కాగా “చిత్రగుః'' మొదలగుచోట్ల చై|తః, మొదలగు అన్యపదార్థమును బట్టియే 

లింగవచనములను చెప్పవలయును, 

[49] 
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2 గా an క (2) అయితే - గుణవాచకమునకును, నంబంధమునకును ముం కొంత భేమున్నడి. 
wes VOR వో సద్య వ జ. 7 | (యెంరును |ద్రవ్యమునకుుు అవినాభావము గలదు. అందుచే శుకాది శబములకు మతుప్పును చెసి, లోపమును చెపి, “శకః ప్ర" శ్ యి నువ8 పట; ఏను రీతిని వై ఫ్ స అ.ఎ తగ నామానాౌధికరణంమును న న 
అతి సులభము. కన సురలు మ ధికరణ్యమును సంపాదించుట 

చ క చ నస 5 “ 
తతర వుంద కాది కాదు. అది ఆనియతము. వేరొక వస్తువుతో సంబంధ ము 

బ్యయిం ఉవిచ్చును. అందును నంసా వవ 1 / < శక ల | ye యలు గద్వునాంమి భావము మొదలగు సంబంధము వివక్షా 
(౮ అందు మలడ 

ce nS అరు, 5 ర్యా నో జ ల జ్ | | బహు ఎహిని అంగీకోరిచునపుడు, మతుప్పును 

అబనతార్క__ చ పిషయముగనే మరొక దోషమును చూపుచున్నాడు 

శో సంబంధస్య చ సంబందిీ సంబంధోఒన్యః (పసజ్యతే | 
= వభ క్త్యర్థ్యపధానే చ (కియాయోగో న కల్పతే ॥ 219 

టీ || ర O fe 0 ళం 0 (శ్ CO గు ఆవ్యః = మరియొక, సంబంధః 
జూ ల్ నలత ఈ 

యోగః ? చ = [కియతొడి సంబంధము 

రాత్ర ల్ యు ఇర తె, చ జీ Pi [a Cn] రు ప్ జం అ స సడ క్ po ద్ని 9 మనకా 2) ల్ హు, వీహికి తుప్పును చెసి, రెండిటికిని సంబంధ మే అర న క ల థి "ఇ 1... (అకృత్యర్థము. విశేషణమును, _ |పత౭యారము (పత్య్ణాయార్థము విశేష్యమును అగునుగాన, 
అను (చితగుః = చి'తగోవుల సంబంధముగల 

డె (1 స అ దా అనో న. ఇ య మరియును గుంబంధము ముఖ్యమన్న చో అది ద్రవ్యము 

ళీ అలో ఇ 
నంబంధ ముతో కూడిన సంబందము” ” 

త ఖో 

సంబంధ ము) పతీత్రి కలిగెడిని. 

కానందున. .క్రియ నయము పోవు దున తో అన్వయము కుదురకపోవ్పన్తు. (ఉదా: చ్వితగుః - ఆనీయతామ్ = చితగువును తీసికొనిరద 
wy 

hig అబంథట అయ తిసికొ యు నిపచ్చుట ఆసంభవము). 1219 

అవతారికొో._ ఏ వనన we 
| భ క్ష్యర్థము -చుఖ్యమనను తతః పం” ౧అచటనుండి 

చూడుము), “త తపళ 17 op జో జల్ల షా లత న ల ఆపళ్య" (అచట చూడుము) మొదలగుచోట్ల ;కియాన 
భూ అగ అక 

గ బున్న ది గదా -అప శంక సరికాదని చె 

లో విభ_క్త్యర్ద (పధానత్యాత్ తత _స్త శేతి న (కియా | 
దృుళ్యాదిః కర్యక ర్రా దినిమి త్రత్వాయ కల్పతే ॥ 220 

తర క్ తతః, 'త, అనుచోట, దృళ్యాదిః = దృశ మొదలగు, |కియా= 

టకు, న + కల్పతే = సమరము కాదు. 
థి 

తాతఇరగము___ చో రక ఎరెక్రిమయుి= తతః ఈనుచిట పంచమ్యర్థము (అవధి) |పధానము. తత ఆనుచ్ ట న వమురవ షు ్ర ' || య్ రము (ఆధా బి) ఖ్యెము.. ఈ రెండును చవ్యముల కావు అందు 

పీ 
కే sO 
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bn అ వా ఇ లం. క లో మును సంవాదించుఓ అతిదుర్తభమగును, n2165n 

సముదేశము 771 పదకాండము 

221] 
వలన రృక్, (చూచుట) మొదలగు [కియలకు అవి కర్తలుగాని, కర్మలుగాసి కానేరవు. 

అవధియైన [దవ్యమువకును, ఆధేయమగు (ద్రవ్యమునకును మాతమే అచట |క్రియతో 

అన్వయము. 

వినరణయు తత్ శబ్దమునకు “తస్” ప్రత్యయము చేరుటవలన “తతః” అని 

యగును. పంచమీ విభ క్రియొక్క- అర్థమున (అవధి) ఆ [పత్యయము వచ్చినది. అర్రే తత్ 

శబ్దమునకు స ప్తమ్యర్థమున (ఆధారము) త, అను ప్రత్యయము చేరగా “తత” అని 

యగును. ఇచట ఆ యా విభ క్ర్యర్థములు [క్రియతో సంబంధింపవు. అనగా అవి కర్తగా కాని 

కర్మగా కాని కియతో సంబంధించు ఏ కుదురదు, (అవధి చూచుట, ఆధారము చూచుట అని 

తాత్పర్యము కాదు). అందుచే ,దవ్యమునకే అచట |క్రియాన్వయము. (““అవధిగానుండు 

వసువునుండి చూడుము, ఆధేయమగు వస్తువును చూడుము” అనియే అన్వయము). 

కాగా బహు[వీహియందు విభ క్త్యర్ధము (సంబంధము) ముఖ్యమన్నచో, దానికి 

క్రియాయోగము సంభవింపక పోవును. 122011 

అవతారిక ఇటు విభ_క్త్యర్థము (సంబంధము) ముఖ్యమను పక్షమున దోషము 
స ఎవి 

కలుగునని చూపి, మరియొక ఆశ్నేపమును కూడ చూపుచున్నాడు. 

శో॥ ఆంతర్భవేచ్చ సంబంధః (పాధాన్యాభిహీత ః కథమ్ | 

స (ప్రాతిపదికార్డశ్చ తథాభూతః కథం భవేత్ ॥ 221 

పాధాన్యాఖిహితః = ముఖ్యముగా చెప్పబడిన, సంబంధః -౯ చ డె సంబంధ మైతే, కథమ్ 

= ఎటు, అంతర్భవేత్ = అంతర్భ వించును ? (సమాసములో ఇముడును), తథాభూతః = 
C3 

or 

అట్టయిన (ఆంతర్భవించని), సః = అది, (పాతిపదికార్థః గచ == (పాతిపదికార్థముగా అయి 

నను, కథమ్ = ఎట్టు, భవేత్ = అగును ? 

తాత్పర్యము. సంబంధము ముఖ్యముగా భాసించినపుడు,  సమాసముయొక్క- 
అల్లో అ 

అర్థములో అది అ పధానముగ ఇమిడియుండుట కుదురదు. అట్టి సంబంధము (పాతిపదికార్థ 

మనుటకును వీలులేదు. 

వివరణము చి;తగుః - ఇది “చ్మితగోవుల సంబంధమును ముఖ్యముగా 

చెప్పును. కాగా సంబంధముగల వ్యక్తిని చెప్పు పదమునకు షష్టీ విభ క్రి వచ్చి “చితగుః 

వై తస్య” మొనలగు రీతిని ప్రయోగములు సాధువులయ్యుడిని. (““చైైతస్య గృహమ్'” అను 

[ప్రయోగమువలె “చ్చైతస్య చితగుః*' అనునదియు సహజమగున్సు. 

“రాజపురుషమః'' మొదలగు షష్టి సమాసములలో పురుషుడు ముఖ్యుడుగను, రాజు 

యొక్కయు పురుషునియొక్కయు సంబంధము అ|పధానముగను తెలియుచుండును. (రాజ 

సంబంధము గల పురుషుడు). కావున వాని తీరు వేరు. బహు వీహి వలన సంబంధమే ముఖ్య 

ముగా చెప్పబడునుగాన అది సమాసమున ఇముడుట కుదురదు. ఆందువలననే అది పాతి 

పదికము యొక్క_ అర్థమగుననుటకును పీలు లేదు. 

అమవస పవత టల నటోతి 

వ. చు దాండ పకాపకా తార దక కంచ హానయకాతిాయరాలపకాకుతాడులికడు 

DR Me 

= డనిసలాయయెనుడతు 

వ జరప మున టం నాయాల 

వకు డరవసను కాడా తం మాడం ంటాంంమిడా నంచసద కిలా 

వనం పటన కం స అకక ఎడంనమవతో నితాంత వదం నడా లర పే నదుమమతజాాని 

న కనాన = వమన 



పాక్యొపదీయము 772 
[222 

విశేష విషయములు. సంబందము ఆ|పధానముగను, సంబంధి పధానముగను 

ఉన్నచో సంబందము సమాసార్థమున అంతర్భవించినద నుటకు వీలున్న ది. బహు[వీహి 

సంబంధమును మా(తమే వేరుచేసి ముఖ్య ముగ చూపునన్నపుడు దానికి అంతర్భా వము 

కుదురదు. 

ఈ ఘట్టమున భాష్యకారుడు మాతము “బహు[వీహియందు సంబంధ ము ముఖ్య 

మన్నను, సంబం ంధియే ముఖ్యముగ తొ కోదునుగాన సంబంధము ఆంతర్చ దించు ననియు, ఆది 

(పాతి పదికార్థమగు; సనియు, అందువలన (పథమయె వచ్చునుగాని (చిత్రగుః- చైత్ర) షష్టి 
రాదనియును (చి త్రగుః చై! త స) 

ర సు 

Ww 

మును భర హరి స్పృృశింప పలేదు 
ఎవ మ 

ఒక విధమైన దోషపరిహోరమును చూపెను. ఈ యంశ 

n221u 

అవతారిక... సంబంధము ముఖ్యమైన మెనను మ |కియాన ఇయము కుదురునని పతిపాదింప్పు 

చున్నాడు. 

శ్లో అసం భవాత్తు సంబందే సంబంధసహచారిణి | 

జాతి సంఖ్యాసమాహారకార్యాణామివ సంభవః ॥ 222 

గ 
సంబంధే = సంబంధమందు, అసంభవాక్ --తు = కుదుగనందువలన 

సహచారిణి = సంబంధముతో కలిసియుండు దవ్యమందు, 

కామ్ - ఇవ = జాతి, సంఖ్య, 

కుదురుట వ. 

అయితే, సంబంధ 

వాతి సంఖ కసమాహోరకార్యా 

సమాహారము అను వాని కార్యములకువలె, సంభవః = 

ప అదీ అనో ల ఎలో pa 2] వివరణము జాతి, సంఖ్య, సమాహారము అన,నవి వనువులు కావు. అందుచె 
వాసికి నాక్షాత్తుగ | కియాన్యయము కుదురదు. ఉదా: (1) డాతీ:_ “గామ = పూజయేత్ ”' 

(ఆవును పూజింపవలెను). ఇచట గోసామాన్యమే ఉద్దిషము. అయినను దానికి క్రియతో 
శ / వ్ 

ట సంబంధము కుదురదుగాన గద్య కినే తీసికొనవలయును. 
న! 

2 wo . c(t, . ॥ 

(2) సంఖ్య: “బాహ్మణశతం ఆనయి”' ((వాహ్మణుల వందను తీసికొని 

రమ్ము)? ఇచట వంది” అన ను సంఖ్యకు క్రియతో సంబంధము ఆసంభవము. కావున 
నూర్గురు (బాహ్మణులను తీసి కొనిరావలెను. 

(8) స సమాహారము: *వంచవజీమ్ పశ్య’ (అయిదు వటముల సమూహమును 
జూడుము). ఇచట కూడ వస్తువులకే కియానయము . (ఈ యంశములు 180వ కారిక లో 
కూడ (స్తావింపబడినవి). 

2 వృ లీ సముద్దేశము 773 పదకాంశము 

223] 
క త ల వ ఇ గగ 

వస్తువుల స సంబంధిము కూడ (పత్యకమైన వస్తువు కాదు. అయినను ఆ సంబం 
మ 

ఆక ఇల్ re 0 

ధము గల వస్తువులకు [కియా సంబంధమును పకా వచ్చును, 1222 

అవతారిక. జాతి, సంఖ్య, మొదలగువానిని చెప్పినపుడు అవినాభూత మైన 

దవ్యమే తప్పక స్పురించునుగాన |క్రియాన్యయము ఉసపన్న మగును. కాని బహు వీహియందు 

సంబంధమే ముఖ్యమైనందువలన |క్రియాయోగముగాని, _సామానాధికరణ్యముగాని _ ఎట్టు 

కుదురును ? = అను శంకొకు బదులు చెప్పుచున్నాడు. 

శో సోఒయమిత్యభిసంబం ధాద్విశిష్టాశ్రయవాచినామి । 

శుక్రాది వల్లి ంగసంఖ్యే శాస్తారంభాద్భవిష్యతః ॥ 229 
౧౧ ne) బీ “య్ 

సః + ఆయమ్ + ఇతి = “అదే ఇది అను,  అభిసంబంధాత్ = అనుసంధానమువలన, 

(అభేద భావన), విశిష్టా_శయవాదినామ్ = సంబందముగల 'దవ్యమును చెప్పు శబ్దముల 

యొక్క,  లింగసంఖ్యే = లింగవచనములు, _ జక్టాదివత్ = శుక్స, మొదలగు వానికివలె, 

శాసారంభాత్ = సూ|తమును ఆరంభించుటవలన, భవివ్యతః = కాగలవు. 
| 

తాత్ఫ్ళర్శ్భంయు -- గుణమునకును గుణముగల దవ్యమునకును అభిదమును భావించి 

“నుక్షః పఠ& 8” మొదలగుచోట్ల దవ్యములను బట్టియే లింగవచనములను, సామానాధికరణ్య 

మును సంపాదింతుము. అపై బహ్మువీహియందును సంబంధమునకును సంబంధికిని అభేద 

మును పాటించి సంబంధియగు [దవ్యమును బట్టి టియే లింగవచనములను, సామానాధికరణ్య 

మును సాధింపవచ్చును, ఉదా: చ్నితగుః చై |తః, చ్మితగు వనమ్, మొదలగునవి. 

లీ 

వివరణము. సాంకేతికముగ సంబంధము ముఖ్యమని వాదించినను, చ్యితగు 

మొదలగు బహు ఏహివలన సంబంధియగు [దవ్యము బోధపడుటయే సహజము. అది శ్గల్లు 

శక్తి స్వభావము. కాబట్ట అభదోపచారము తప్పదు. అట్రయినపుడు [దవ్యమునుబట్టి సామా 

నాధికి రణ్యము సులభమగును. ఇట్టి చోటులందు అభేదము ననుసరించి లింగ సంఖ్యలను అతి 

దేశించుటయే “వి శేషణానామ్” (2-1-5) మొదలగు సూ తముయొక్క_ ముఖ్య (ప్రయోజ 

నము. 

కాగా శుక్టాది శబ్దములు అభేదోపచారమువలన గ ణివాచకములై నట్టు, బప వీహి 

యును సంబంధివాచకము కాగలచనియు అందువలన సంబంధియగు అన్యపదార్థముయొక్క- 

లింగసంఖ్య లే సమాసమునకగుననియును ఫలించును. 122831 

అవతారిక _. “బహు[వీపి సంబంధమును చెప్పినచో లింగవచనములు గల 

పదార్థము సంపూర్ణముగా ఎట్టు తెలియును %*' అని భాష్యకారుడు ఆకేపించెను. పై విధముగా 

అభేదభావన వలన పదార్థము తెలియనన్నపుడు అట్టి యాకేపము సనుచితమగునా ? అనీ 

శంకించి యూ సందర్భ మందలి భాష్యకారుని భావమును విశదము చేయుచున్నాడు. 
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వాక్యపదీయము 774 వృ శి వ్ | [ 224 
A భేదేన తు వివకొయాం సామాన్యే వా వివక్షీతే । 

సలింగస్య ససంఖ్యస్య పదార్గస్యాగతిర్భవేత్ ॥ 224 
భేదేన = భేదముతో, వివకాయామ్ -- తు ఇ చెప్పదల 
సామాన్యము, వివక్షితే = చెప్పదలపబడి 
సామాన్య నపుడును, సలింగన్య = లింగముతో కూ డినట్టియు, 
గుగుంఖ్య స్య = వచనముతో కూడినట్టియు, పడార్లస్య = పదార్లముయొక్శ, అగశతి8ః = 
తెలియక పోవుట, భవేక్ = అయ్యెడిని. థ ఇ ధి గ్ర 

తాత్పర్యము ___ సంబంధికి వేరుగా సంబంధము ముఖ్యమని చెపి నను, సామాన్య రూపముగ స మ్ క్షి న వ 
రూ సంబంధ ము ముఖ్యమని చెప్పినను రింగ వచనములుగల పదార్థము తెలియక 
of వును. 

శమన వర అచు. సంబఎధము గలది పదార్థమగును, దానిని కూడదగటుకొన కుండ 
అము సం లో రా ల 6 క. స బంధమునే స్వకరించినచౌ [దవ్యముతో నామానాధికరణ్యము లేనందున దాని 
న. సం|కమింపవు అట్టుగాక సంబంధము సామాన్యరూపమున (చితగు = చి'త అల్ల Sar లు 1 | ఇ (క _గంబంధము అన్నింటికిని సామాన్యముగా చెందుకట్టు) తెలియునన్నచో, విశేష (ైుబ్యుము (సంబంధముగల నిర్దిష్టమైన ఒక పదార్థము) తెలియసుదున దా 

c 
ఏ లింగ సంఖ$లును 

రావు, ఇట్టు పదార్థమదియో పరిపూర్ణముగా అవగతము కాదు. | 

విశేష విషయములు... సంబంధమును సామాన్యముగా చెప్పదలచినచో, చై |తః, 
మతః మొదలగు (ద వ్యవిశేషములు స్పురింపవు. (చ్మితగు, అనగానే చిత్రగోవుల సంబం 
ధము గల వస్తువు ఏదై నను _ అనియే స్ఫురించును). కాన సామా 
లింగమే రావలసివచ్చును. కాగా అభేడభావ 
ఐంపదు. 

న్యముకు సూచించు నపుంనక 

న వలన కూడ పదార్థము విస్పష్టమగుట సంభ 

n22 4॥ 

అవతారిక... బహు[వీహి సంపూర్ణమైన అన్యపదార్లమును బోధించుటను సమ ర్థింపు చున్నాడు. 
: | 

శో సాధుత్వం న విభక్ష్యర్థృమాటతే వృత్తస్య దృశ్యతే | 
కృత్సా్నర్ధవృ త్త నాధుత్వ మిత్యర్థ(గహణం కృతమ్ ॥ 225 

వృ తస్య = వ్వ తిగాజన న J వే. 5 9 షి శబ్దమునకు, విభ క్త్యర్ధ్థమాలే = కేవలము విభ క్రియొక్క_ అర్థ 
౦ (సంబంధము), సాధుత్వమ్ = సాధుభావము, నషా ద్యృశ్యతే=కనబడదు, కృత్యా Nef 

వృ తేః = పూర్తిగా పదార్థమును తెలుపు శబ్దమునకే, సాధుత్వమ్ + ఇడి = సాధుత్వమని 
తెలియజేయుక ప = అరి అన = 

కు, అర్థ|గహణమ్ అర్థ అను శబ్దమును పలుకుట, కృతమ్ =చేయబడినది. 

మ ర గాత్పర క్రిముల బహు వీపి సమానము కేవలము సంబంధమును చెప్పుట అభి మతము ఇ దు. విశష్యముగ నుండు అన్యపదార్థమును స్పష్టముగ చెపుటయే ఇష్టము. అందు సమాస మును విధించు “అనేక మన్యపదార్థే'” (8-5-94) అడు సూ:తమున “అర్హ? శబ ముచ్చరింపబడినద్ది, గ క్ 

og 

సముద్రేశము 775 పదకాండము 

[a] @ లా |. జట్ ళీ 7 
డం ఇక ఒట్టి అకు టట MC Mow cE లా ఖల MY క ఉల్ న కాగు 

బీదర్ అయు__ న ఏలీ తల్ దములో (ద్ద! (| యింటి! ల ద్ద ew td PE VEN ఈం జో ర్డీ 
(a తీ ర్ట 

ఒకు we శ / అద ఇ ం ఆ" ఒప ఇగ 

నించును. సిద్దముగనున్ను బహు[వీహి సంబంధమును మాత్రము చెప్పుట అనుభవమునకు 
టా 

థి 

క్ష ఆ బల ల 

విరుదము. అన్యపదార్గ మును చెప్పుటయే బహు।| ఏహి యొక్క స్వభావము. ఈ విషయమును 
థ్ 

జో 

థి ఎ 

ఖో ప్రే క 

స్పష్టపరచుటకే విధి సూ తమున ““అన్వపదాగ”' ఆని అర్థశ బ్బము సంకరింపబడినది. కాగా 
"ఆ య + టల 

అన్వపదారమును చెప్పు చె (తః, మ్మైతః మొదలగు పదములయొక ౧. ఆను। పయోగ మును, 
లి @ Mm ౬... న (a 

అర పరు ళం ళా ల 
వాసి లింగవచనములె సమాసమునకు వచ్చుటయును ఆ|పయత్నముగ న సిద్ధించును. 

విధించు సూతము. “వేరొక పదముయుక్క- అర్థమును చెప్పు _ఒకటికిమించిన పదములు 
సమసించుననియు, అది జహువీహి యగుననియును” దీని యర్థము ఇచట పదమున కర్ణము 

విశేష విషయములు... “అనేక మన్యప వార్థ” (2-2-24) అన నడి బహు(వీహిని 

, 

తప్పదుగాన “అన్యపదే”' అని యన్నను, “అన్యపదాక్థ' అను భావము లభించును. కాని 

న న్న న నీ వ జ్య 

అటనక “అన్యపదార్ల”' అని అర్థ శబ్దము నుచ్చరించినందువలస, పదార్థ మె ముఖ్యమనియు 
ద థ్ 

అదియే విశేషంమనియు, దానిని బకియే లింగవచనములు సమాసమునకు రావలెననియును 
బి టె 

విశదమగును. ఈ రీతిని “పదార్థాభిధాన పక్షమే”” సూూతకారుని యభీష్ట్రమని పతంజలి 

వివరించెను. | వి2ిర11 

అవతారిక పదార్థాభిధాన పక్షమున లింగవచనముల అతిదేశము వ్యర్థము. 

విభ క్త్యర్థాభిధాన పక్షమందే అది ఉపయోగంచునని చెప్పుచున్నాడు. 

శో సో ఒయమిత్యభిసంబం ధాద్ద్రవ్య వృ _త్తిరయం యదా | 

సలింగస్య ససంఖ్యస్య తదా సాధుత్వముచ్యతే ॥ 226 

సః -- అయమ్ + ఇతి = “అదే యిది” - అను, అభినంబంధాత్ = అనుసంధానము వలన, 

అయమ్ = ఈ బహు[విహి, యదా = ఎప్పుడు, |దవ్యవృ త్రిః = దవ్యమును బోధించునడి, 

అగునో, తదా = అప్పుడు, సలింగస్య = లింగముతోకూడిన దానికిని, ససంఖ్యస్య = వచన 

ముతోకూడిన దానికిని, సాధుత్వమ్ = సాధుత్వము, ఉచ్యతే = చెప్పబడును. 

తాత్పర్యము బహు|వీపహియందు సంబంధ మే ముఖ్యమై, సంబంధ మునకును 

సంబంధియగు |దవ్యమునకును అభేదోపచారమన్నపుడే అట్టి [దవ్యమును బట్టి లింగ వచ నము 

లను అతిదేశించుట సవలమగును. మీది కారికలో చూపినట్టు పదార్భమె ముఖ్యమన్న పుడు 

లింగవచనాతిదేళ మక్కారలేదు. అపుడవి సహజములగుసు. n226n 

అవతారిక _ ““బహు|వీహి అన్యపదాళ్భమునే చెప్పునను” పక్షములో కొన్ని 

దోషములు సంభవించునని మూడు కారికలతో ఆక్నేపించుచున్నాడు. 

శ్లో అంతర్బూతవిభక్య్యరే షషీ న శ్రూయతే యథా । 
౧౧ ఆ=2ఏగం ట్రై © 

థభాఒ(శుతిః (పసజ్యేత లింగసంఖ్యాభిధాయినామ్ I 227 
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వృత్తి 

ఛరవిర కదే = విత కర్ణము (సంబందము). లోపల ఇమిడియన్నపుడు, వక ; A = 
ర! 

షష్టివిభక్తి, యథా = ఎట ఇబభ క్రి = ఎట్టు నం (కూయతే జ వినబడదో, తథా = అట్లు లింగ సంఖ్యాభి లం క ధాయినామ్ == లింగమును న = 0 6ఖఃను చైవ వతంయ 

పోవుట, (పసత్యేత = సంభవించెడిని కరా... అశ్రతిః = వినబడక 

తాత్పర్యము-__ అర్ల,గవూ 
బాణము యొ <u 

యందు సంపూరమెన లి es క్క సామర్థ్యము గ౧యనరించి బహు[వీహి 
అ డ్ ( Cc వచన ముల్లు గల దవ్యమే ముక ము నూ అఆ 

యొక్క అర్థమైన సంబంధము అ పధానమై "పాన -ఖ్య్య గా తలియునన్న చో, షష్టి 

రాదు. ఆది యు కవే, కాన్షి ఆ విధమాన (ాతొపదికార్థముగనే మారునుగాన షష్టీ విభ క్రి 
నో + ర గన టాక్ మొడ . చి ల నః 

రొ, జన్ we ౮ లగు ౧ | వపత(యమ లును దు, 

స) మొదలగు సుప్ (పత్యయములును రాకహోయిశ్షిని 5 అను సు 
బిభర్ణయు చి,తగ్చ 

చా కం. ను Wy 
సా 1 x, , U అ గయాసుము లింగనంఖం ల Wa, 

ఏ కె తడు మొదలగువాడు) అను పదార్లమును పర టోని 
మైన సంబంధము (స సా మి , ల థి రుఠానముగ్గ చెప్పినపుడు షష్షర 

షషి రాడు పథమ ఏమీ భావము) సమాసముననే ఇమి శ్రి పోరు అప్రధానమగును. కాన ప [లు ఇ” ఎయు. కొ నస్తీడు వ వచ్చును. అభ్రే లింగవచనములు క్రూడ్త సమానముననే అంతరువించి 
౧ చెప్పు (పత్యయములును సమాసమునక్ష రాకపోవ్సవు లర 

విశష విషయ స వేరొక విధమున తలిననష్తద  ్వ్వ శి రమను చెప్పు విభక్రి షష్టి ఆ సంబంధము 
యి రా ౦డ అ ఇ ఇ కో అ 

వలననే సంబంధము తెలిసిపోవును న (పథమయే వచ్చును. (పకృతము సమాసము 

[2 లి గమున అర 

[ప్రత్యయము a క సంఖ్యయ కూడ సమాసమువలననే తెలిసినచో వానిని చెప్ప 
” రా పోయెకిని, “ఉకారానావు పయోగ $ 9 లా ఎ చెప్పుటకై వేరుగా శబవు ధ్ర గ మ 8 (చెప్పబడిన అరమునే కై వ్రిములను వాడకూడదు) అని సంప్రదాయము గద్దా | 1 

(8) బహు(వీహి సంపూర్ణమైన అన్య వ ల పదారవ రె Ww ఇ 

వచనములు కూడ్త సమాసముననే అంతర్భవిం భ్రయును చెప్పునన్న పక్షమున, లింగ 
అగ + నో య బునను భావక్షుత్రో ఈ శంక బయలుదేరినవి. 

అవతారిక్___ క్రా వ గా బహు వీపి అవ్యయము త్రో సమానము కావలసివచ్చు నని 

శో జీ! సాధర్మ్యమవ్యయేన న్యాదృహు[వీహే సథా సతి | లింగస న్య స పవ 
౦గసంఖ్యానిమి_త్తస్య సంస్కారస్యాపవ రనాత్ ॥ 228 

॥ లింగ సంఖ్యానిమి త్తన ౫ బ్ర అల ww 

న లాగమును 

సంస్కారన్య చా వ్యాకరణ సంస్కారముయొక్ర గ్రా "అవవ కక 'వీహేః = బవ J 
[6 రి బహు వీహికి, అవ్యయేన = అవ్యయముతో 
_ కలిగెడిని, 

ory 
శ! బి 

Wu 

అవ్యయము లకు రింగ వచనములు సహజము 

ముద్దేశము 777 పదకాండము 
230] 

తాత్క,ర్యము లింగ వచ నములను చెప్పు (పత్యయములు రానిచో, బహు వీహి 

లింగసంఖ్యలు లెన్ని అవ్యయము వంటిదే కావలసి వచ్చును. 

వివరణము “న శేవలా [పకృతిః పయో క్తవ్యానాపి కేవలః [పత్యయఃి 

(కెవలము (పకృతినిగాని [ప్రత్యయమునుగాని వాడకూడదు) అను సనియమమున్నది. అయినను 
Cay a ఇ య జాన్ ఆలి 

ముగన అనందున వాని విషయముల్ (చ, వా, తు, 

మొదలగునవి) ఈ నియమము వర్షింపదు. (పకృ్కతమున బహ్నువీహి కూడ ఇట్టిదే అయి 
పోవును, (చి|తగు, అనియే [ప్రయోగము సంభవింబెడిని). 1228) 

అవతారిక. చైైతః, మొదలగు విశేష్యములతో సామానాధికరణ్యము కూడ 
వికృత ముగ సంభవించెడిని ఆని చూపుచున్నాడు. 

లో (పయు_కేన చ సంబధాచై ప త్రాది శ్రవణం భవేత్ | 

వినా విభకా సంబంధో విభక్స్య విద్యతే వినా ॥ 229 

ప్రయు కేన = పయోగింపబడిస పదముతో, సంబంధాత్ + చ= సంబంధమువలన, 

విభక్ష్యా + వినా = విభక్తి లేకుండ, చై (త్రాది|కవణమ్ = చై|త, మొదలగు పదములు విన 

బడుట, భవేత్ = అగును, విభక్యా + వినా = విభ క్రిలేకుండ, సంబంధ 8 = సంబంధము, 

విద్యతే = ఉండును, 

తాత్సర్యము- చి|తగు, మొదలగు బదూ|వీహి అవ్యయముతో సమానమైనచో, 
దానికి విశేషమగు చై|త, మొదలగు పదము కూడ దానివలెనే విభ క్తి లేకుండ వినబడవలసి 

వచ్చును. రెండును సమానార్థకములే అగునుగాన రెండింటికిని విభ కి లకుండుటయ సముచిత 

మగును, అట్టమినపుడు అట్టి శబ్దములవలన సామాన్య విశేషభావము విశదము కాకపోవును, 

(అర్థము విశదము కాదు). 

వివరణము “చి|తగు -చై|తి అను విభక్తి పత్యయము లేని |[పయోగ. 

ములో లింగవచనము లుండవుగాన, అధిమతమగు విశేషణ విశేష్యభావము సిద్ధింపక 

సోయెడిని. i229 

ఆవతారిక.... ఇట్లు పదార్థాభిధాన పక్షమందు కలుగు చిక్కులను వివరించి వీనికి 
భాష్యకారుడు చూపిన పరిహారమును వ్యాఖ్యానించుచున్నాడు. ' 

శో ఆభధిధానేఒపి సంఖ్యాయా: సంఖ్యాత్వం న నివర్తతే 1 

షష్ట్యర్థస్యాభిధానే తు స్యాత్ (ప్రాతిపదికార్గతా ॥ 230 

అభిధానే + అపి = ఆధిధానమందును (బహు వీపి సంఖ్యను చెప్పినను), సంఖాకయాః = 

సంఖ్యయొక్క-, సంఖ్యాత్వమ్ = సంఖ్యయగుట, నగా నివర్తతే = తొలగిపోదు, షష్ట్యర్థ స్య 

= షష్ట్యర్థము యుక )_ (సంబంధముయొక్క-, అభిధానే + తు = చెప్పుటయందై తే, పాతి 

పదికార్లతా = [పాతి పదికము యొక. అరమగుట, స్యాత్ = అగును. 
థి థి 
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తాత్స ము. బహూ; బీ స్ట 
30 

_ బాం|బహి వలన సం పా బడిన [5 వలన సంబ చెప్పుబడినగు దాని సహజ లక్షణము తొలగదు, అన అల్లో ఇ స యొక) అద యూ Pa చెప్పుటకు సుప్ పత్యయములు తప్పక వచ్చును. వక్ష 
రె యు యా 6 ము సంబంధవ ) 2 . “ ఈ థి 
క్ ము) అకీహితమెనందున | పార్రిప | అందువలన | పైశ్రిష న్న ॥ జ 1 E వదికారముగ మారును 

(వాతి పదికార్థ మును చెప్పు [పథమావిభ క్రి అగును. థి 

వివరణము కస్ట న్న చ్చ 
ము ఏక శబ్దము ఏకత్యమును (ఒకటి) చెప్పును. దక బము దింతంమును బోధించును. బహుశబము బహుత్యమును | వడిపాదించ్త (. న్ ది Sow PE a డించును ర్న ఆం ఆక అ య [ = అయినను అదే అరమును చెప పత్యయము లాయా శబములకు వచ ఇ ఎ ల బ్రయిల బమ్బుణు. ఉదా; వకః, డా యు క sf * రి Kt భుయాొులు9, అటే చి|తగు 

గా జా 

మొద p హా ర్ం 
అల్ల లగు బహు[ఎహికి కూడ సుప్ (పత ౪యములు రావచ్చును. బహు[వీహి వలన సామాన్య ముగా న్ ౧ రావ దు అ రాం? శం మ తెలిసి నను సంఖ్యావి శేషములు తెలియవు గదా: అందుచే కర్మత్వము కరణ 

0౨౫ రొ అత్య ఇద దాదీ ఒం టో 
| వ్ లగు విశషములు కలిసిన గుంఖ్యను చెపుటకు దింతీయ, త్ర తీయ విభ క్తి | పత్యయము లగుచుండున “ది కనక. అవ్వు ల, మరం See డును. ఉడా; “చితగుమ్ - ఆనయ, చి|తగునా కృతమ్” 

లగు. ఎట్టి విశేషమను లేనపుడు కేవలము (పకృతిని [పయోగింపకూడదు గాన 
వచ్చును, అవ్యయముతోడ్తి సామ్యము జబహు[వీహికి నప్పుదు, 

డుత్యయములకు లోపమును శాస్త్రము విధించినది. బహు వీహి . LU wD నరం జి గుబ్బలు వచ్చుటయు సా మానాధికరణ్యము కుదురుట 

ఇక బహ్ముపీహి షష్ట్యర్థమును చెప్పునన్న పక్షమున అది (సంబంధము) పాతి సాగౌన, (సంబంధము అ(వ్రధానమై సంబంధియే | పధానముగ 
దా చి తగోవుల సంబంధము గలవాడు) షషి రాకుండ వథమయే ముఖ్యమగునపుడే షష్టి వచ్చుట కా స్రీయము). 

ర రాలు 

శ ఆఎపషయముల్సు___ వచనమును లి ల ల 

నకు పరిహారమున్స మ (సుప్ (పత్యయములు) గురించిన ఆక్నేపము 
“ములు మాత్రమె ఈ కారిక చూపినది, లింగమును గురించిన పరిహారమును ఇది 

ధా గ్లో E 0 రో 2A ర్ లే న్ 

హి లింగ ఇస్టకారుడు. చూపిన పరిహారమును ఇచట భావింపవలయును హి లింగమును బోధించినను, టాప్ " హం లు మొదలగు (( పతయ లు నె త్రీ (పత్యయములు స్వార్థికములై 
ఆ పరిహారము, 

కము ముందుగ చూపబడెను. అందు 
రిశీలనము జరిగినది. ఇది ఇంచుమించు 

ల 
— గ్ లు యి బ్ర వ G & రో స్ట x లో గ్ర రో ew» జ్ ౬౬ 

షె ho 
pa 

pe a es రం భఖ క్త్యర్ధాభిధాన పక్షము వివనిం౪ g . | వలీ ౨0 ౨పజుడ్రను, లింగవచనముల అతిదేశము గృ చర్చింరిబడినవి. - అందో క్రియాయోగమును, 
(8 సంవ లే న అమల అల్ల స 

‘ అన్యిపదారమునే బవ ఆ న్ ద్ర వా a బిర్య crt 
పాదింవబడి నది, ఇది సిదాంతము. థి (వీహి బ'భించునని చివరగా పతి 

> 1280 

సమ. దేశము 179 పదకొండము 

232] 
అవతారిక _- ఎహు[వీహి విషయమున మరికొందరి మతమును చూపుచున్నాడా. 

ళ్లు 

శో అనుపయోగ సిద్ధ్యర్థం న విభ_క్ష్యర్థకల్పనా ! 

వ స్వంతరముపకి పమితి కేచిత్ (ప్రచక్షతే ॥ 281 
Co) PR) 

విభ క్యర్భక ల్పనా = షష్ట్యర్థమునే (సంబంధము) బహు వీహి బోధించునను కల్పము, అను 

(పయెఃగ సిద్ధ్యర్భవ్ == చై|[తాది శబ్దముల అను[పయోగము సిద్ధించుటకు, న = కాదు, వ స్త్వం 

ఉపి పమ్ + ఇతి = ఉంచబడినదని, కేచిక్ = కొందగు, 

న్యపదార్హమును చెప్పునను” పక్షమున బయలు 
థె 

ను చెపును' ఆను పక్ష ముదయింపలిదు. 

తాత్త్రర్భ్యము.___ “బహు ఏహి అ 

దేరిన శంకకు సమాధానముగా “విభ క్త్యర్థము 

విభ కరాభిధాన పక్షము స్యతం| తమైన వేరొక (పతిపాదనమె _ అని కొందరందురు. 
— డా we) రా నః 

ఎవర ణయు.__ పదార్థాభిధాన పక్షమున అన్నుపయోగము (చిితగుః - చై (తః) 

కుదురనందున, దానిని కుదుర్చుట కై విభ క్ష్వర్థాభిధాన పక్షము బయలుదేరినదడ ని ఇంతవరకును 

గంథక ర్త వ్యాఖ్యా సించెను. అట్లుకాక విభ క్యర్థ పక్షము వేరుగా ఒక స్వత ం|త పక్షమే అ) 

కొందరి భావము. 

విశేష విషయములు--- పదార్థాభిధానము పూర్వపక్షమనియు, విభ క్ష్యర్థాభిధాన 

మును, అందును సంపూర పదారము తరియుటయును సిద్దాంతమనియు ను భ_ర్హృహరి యొక్క 
ణు థి 

తాత్పర్యము. విభ క్యరాభిధానము సంతత పక్షమనుట అతని కభిమతము కాదు. అందు 
నూ. (థి తీ లు 

వలననే ోకొందరందురు'” అని వక్కా_ణించెను. 1251 ॥ 

అవతారిక కై రీతిని విభక్త్యర్థ పక్షము స్వతం్య[తమన్నపుడు గూడ రెండు 

పక్షములు రావచ్చునని పతిపాదించుచున్నాడు. 

శో సంబంధి భిర్విశిష్లానాం సంబంధానాం నిమి త్తతా । 

సంబం ధైర్వా విశిష్ఞానాం తద్వతాం స్యాన్నిమి_త్తతా ॥ 

సంబంధిభిః = సంబంధముగల వానితో, విశిష్టానామ్ = కూడిన, సంబంధానామ్ = సంబంధ 

ములకు, సిమి తతా = నిమి త్రభావము, స్యాత్ == అగును, వా=లేక, సంబంధ్రై 8 = 

ధమలతో, విశిష్టానామ్ = కూడిన, తద్వతామ్ = సంబంధముగల వస్తువులకు, నిమిత్త 

232 

సంబిం 

తౌ = 

నిమి తభావము, స్యాత్ = అగును, 

తాత్సర్భుయు- శబ్దమొక అర్థమును చెప్పుటలో హేతువైన ముఖ్యధర్మము, 

నిమి తము లేక |పవృత్తి నిమిత్తమని యందురు. చి|త్రగు, మొదలగు బహు[వీహికి “చిత 

గోవుల సంబంధము", కాసి “చి|త్రగోవుల సంబంధము గల వ్యక్తి” కాని నిమిత్తము 

కావచ్చును. 



వాఠ్యపదీయము 280 
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Wo [233 

అనునవి వ్ర గ పదములు చెత అంగు రంగుల గోవుల [పభువు, ఇచట చ్మిత్తగో, 

వరి పదారవ ఉన ద|త, మొదలగునది ఆన్యపదను (వీని యరధ మును భావింతుము) 

సుబ ధవ Ds ణు, అన్యపదార్థమునకును గల సంబంధము స్వస్వామిభావమ కాగా 

ంధబు కలిగినవి వర్తి పదార్థములు కూడ 
దో గ్గే డ్ క అ 

సంబంధము” బహు వీపాకి నిమి త ప అగును. అట్టి సంబంధముగల చిత్రగోవుల 

tog - త్తమని చెప్పవచ్చును. ఇది విభ క రాభిధానమగును, ' 
చి|తగోవుల సంబంధము గలిగిన పభువు”” అని 9 యో థా గును, లేక __ 

వ లు న గు ని గ్ 

వచ్చాను. ఇది పదార్థాభిధానమగును. ంబంధియే నిమి త్రమనియును చెప్ప 

ఎవ ర బయ. చితగు; = 

విశేష విషయములు విడి విడిగా త్రీ 
గాన, కారికలో బహువచన సకొన్నపుడు బహు|వీహులు అనంతములు 

ములు |పయోగింవబడినది. 282 i 

చెప్పిన విషయమునే మత్యర్థ (పత్యయాంత ముల 

చ్ కేచిత్ సంయోగినో దండాత్ విషాణాత్సమవాయినః | 
తద్వతి _ప్రత్యయానాహుర్చహు (ప్రీహిం తథెవచ॥ 288 

es 0౮ యోగినః = సంయోగముగల, దండాత్ = దండ x ) మునకు, x 
= సమవాయముగల, విషాణాత్ = విషాణమునక్త ( (దండ శబ్ధము), సమవాయినః 
వసువను అరవ విషాణ శబమునకు), తదంతి _ ౩ 
స్తువను అర్థమున, (పత్యయాన్ = మతుప్ మొదలగ్య [పత్యయవ | శ పరి వా అదిగల 
ఆహుః = చెపదురు న ములను, కేచిత్ = కొందరు న ప్పుదురు, తథా + ఏవ = అవే, బహృ[వీహిమ్ + చ = బన వి 
హు9 = చెప్పుదురు. అ బహు[ఎహిని కూడ, 

తాత ర ం౦ము. 

విషాణీ (విషాజే అన్నన, ద్ వాన్, దండీ (దండః అస్య అస్తి = దండముగల వ్య క్రి), 
ఆ అర్ధమును చెప వేరొక సుశ్రీలుగల జంతువు) - అనునవి మతుప్ [పత్యయము కాని, 
సంయోగముకాని సమ క ఎరభపముకాని (ఇన్ మొ॥) చేరిన పదములు. ఇటిచోట్ల 

॥ వాయముకాని సంబంధమై యుండును. ఆ సంబంధముగల దండు 
మొదలగునవి [ప్రవృత్తి నిమి తములగ యురి నిమి త్తములగును. అట్టి శబ్బములకు మత్వర్థ (పత్యయము చేరును. 

సంయోగ సంబంధముతో కూడిన దండముయొక్క_ 
ని భావ మేర్పడుచుండును. ఈ విధముగనే బహు[వీపా 

ల వర్తి పదారము | పవ 
Cr లాలి ల్ తి నిమి తమ సమాన వదార్థము తెలియును అని కొందరు మంత కమగును. సమాసమువలన అన్య 

కొగా దండీ, మొదలగు శబములవలన “* ల 
(ny 

గుంబంధము గలవాడు” మొదలగు దీత్రి 
యందును సంబంధముగ 

వివరణయు___ (1) విడదీయుటకు 
గము. ఇది ఏదైన రెండు వసువులకు 
వాయము. ఇది అవయవమునకును ఆ 

(2) దండీ = 

3 సహజముగ వీలుగల సంబంధము సంయో 
ర ర్పడును. విడదీయ వీలులేని సంబంధము సమ 
వయవికిని గల సంబంధము. 

ఎండ మునకును వ్య క్తికిని సంయోగము. విషాణీ = కొమ్మునకును 

స ము దేశము 781 పదకాండము 

234] 
జంతువునకును సమవాయము. ఇచట |పక్కతియైన శబ్దము (దండ) సంబంధము గిల వస్తు 

వును చెప్పును. (ప్రత్యయము “అట్టి వస్తువుగల వ్యక్తిని” చెప్పును. కాగా మొదటి సంబంధి 

(ప్రవృత్తి నిమిత్తముగాను, రెండవ సంబంధి [పత్యయాంతమునకు వాచ్యముగాను ఏర్పడును, 

(8) ఇదే తీరులో బహు ఏహియందు తొలి సంబంధి యగు వర్తి పదార్థము 

[పవృ త్తి నిమి త్రమనియు, మలి సంబంధియగు అన్యపదార్థము సమాస వాచ్యమనియును 

చెప్పవచ్చును. 12881 

అవతారిక పె విషయముననే రెండవ పక్షమును చూ పుచున్నాడు. 

ల్లో భిన్నం సంబంధిఖేదేన సంబంధమపరే విదుః | 

నిమిత్తం సవిభ_క్త్యర్థః సమా సేనాభఖిధీయతే ॥ 234 

సంబంధిఖేదేన = సంబంధుల భేద ముచే, భిన్నమ్ = వేరైన, సంబందము == సంబంధ మును, 

నిమి త్తమ్ = (పవృ త్తి నిమి త్తముగా, అపరే = మరికొందరు, విదుః = తెలియుదురు, సవెభ 

క్యర్భః = విభ క్ష్యర్ణముతో కలిసిన ఆ సంబంధము, సమాసేన = బహు వీహిచే, అభిధీయతే 

= చెప్పబడును. 

తాత్పర్యము --- దండి, విషాణి, మొదలగు మత్యర్థ(పత్యయ మంత మందుగల 

స్థలములలో సంబంధులు రెండుండును. (దండమును, అదిగల ష్య క్తియును సంబంధులే) 

కాన సంబంధములు కూడ రెండగును, (ద ండమునకు గల సంబంధము, వ్యక్తికి గల 

సంబంధము) ఈ సంబంధమే యిచట (పవృ త్తినిమి త్రమని మరికొందరందురు. బహు| ఏహి 

యందును ఇ ్రై సంబంధమే (పవృ త్తినిమి త్తమగును. కాగా సంబంధమె మొత్తము సమాసమున 

కర్థమనియును, “'అదే యిది” అను ఆభేదభావనవలన సంబంధియగు వస్తువు తెలియునని 

యును పర్యవసించును. 

బీవరణయు_ మీది కారిక సంబంధులను పవృ త్తినిమి తముగా చెప్పినది. ఈ 

కారిక సంబంధములను |పవృత్తినిమి త్రముగా అంగీకిరించినది. వివక్షాధీనముగా ఎట్ట్లయినను 

చెప్పుట కవకాశమున్నందున రెండు పక్షములు బయలుదేరినవి. మత్యర్థ[పత్యయాంతముల 

స్యభావమును, బహు[వీహియొక్క- స్వభావమును ఒక కేయనియు, ఆచటకూడ బహు ీపా 

యందువలె రెండు తీరులు సంభవించుననియును చెప్పుటయె ఈ రెండు కారికల యొక్క.యు 

2841 
| పయోజనము. 

అభతారిక కాగా బహు|వీహియందు అన్యపదార్థము సంబంధియనియు, అదియే 

ముఖ్యమనియును అన్నచో అది పదార్థాభిధాన పశ్షముగా లెక్కకు వచ్చును. అట్ల్టుగాక అన్య 

పదార్థము సంబంధ మేయనియు, అదియే ముఖ్యమనియును అన్నచో విభక్త్యర్థాభిధాన పక్ష 

మగును అని ఉపసంహరించుచున్నా డు. 

అచట వారన ిధునానరా దానా నాండాతరాటం డా. నా 

మామా SE TTS TE 

చడ శదననాానలం నా రహా గారాలు జం ఇం సందర వష SR RE 

బలా వనక దర శానా శభ వాానా రాకా లో పా జిం దగానాదాా దా నాదిదానదాచాంల జాలరి దాన నలా 

రజా అజో జం అడడం పావడ పాదం పయిన నాలా 

లాం లయట్యావుట 

న అదుము దబుటోనా లావు 



వాక్యపదీయము 782 
త్రీ వృతి 

235 1 (ప్రధానమన్యార్గతయా భిన్నం చి విరుపసర్ణ నై g 1 
నిమిత్తమభిదేయం వా సర్వవశ్చాద'పేక్ష్య కే ॥ ॥ 235 

= — YU 
mG ౧కి ఆలా తన, డ్రి పసరనె; = (పధానములై న వానితో, భిన్నమ్ = కూడిన సంబంధము, 

జ్జ అ; ఎవ 

పధానమ్ = ముఖ? నా (1 ఎఖ్యమైనదై , అన్యార్థతయా = వేరొక పదార్థము కొరకగుటచే, నిమి త్తమ్ = వపు తీని (ప (| మీ_త్రము (భవతి = అగును, వా డాలేక, అభిధేయక్స = వాచ్యముగా, నర్వ 
పశా మను గ ca న టీ టే 

క్ 

థ్చా అన్నీ టికిని వెనక (వట్టిచివర్స, అ పేక్షంతే = వోరబడును 
జ టం * 

సంబంధము (వ తినిమి 
అన్యవ  కాణమి త్రము ఇట్టయినచో పదార్థాభిధాన పక్షమగును. అటుకాక సంబంధమే 

డ్రె సమాసముసికు కాదా? స్టర్టవ క నె p ల 

. ము అన్నచొ విభ క్ష్యర్థాభిధాన పక్షమగును, లీ వి క్రి గద en అర్థమంద. చిట్టచివర బహు వీపి సమాసమును వాడుదుముగాన ఈ 

వివరణము ద్రచణి. వై న 8 పంబందర్నన ఇచటి సారమిది, బహు[ఎహిలో అన్యపదాళ్థము [పధానము 
సో న్ 0౨౫ (ww క్రొ వను న [ప సకస శ్రమగాన సంబంధిని సమాసార్థ ముగాను చెప్పినచో పదారాభిధాన 
ఆయి. MDdoద-= గ్త్ చ 

| ౨6 పవృ త్తినిమి త్రముగాను సంబ ంధమును సమాసార్థముగాను చెప్పినచో ధానమగున వ లం గును. ఇందు జ భావనవలన సంబంధి పూ రిగ తెలియును . “చెతాః 
8 ఆస ని శ్ అణ షష్టైన్ చూపి త యర్థ్ధమందే “చి చిితగుః' అను సమాసమును వాడుచురు గాన, షష?ఠరమె 

| 5 పధ్మ్యిర్థ్య్యున సంబంధమే ముఖ్యమునుట మంచిది. అయితే '““అన్వపదారమని'” నొక్కా చెప్పుటవలన చివరకు సంబంధము క . స బవరకు సంబంధముగల ప క చ పూరి పదార్థమే తెలియును. భాషకారుడు విభ క్ట 

£9 Ex Lox లం అిగ్గా ఖు 

ఆనతారిక్రో__. బవ హం యట; ము మారా మివది wt x 2 ల ల శ స 29) “౨ అ అ తుద 0 ద అర్య అల్ల జ కును భేదమును చూప నా లం మునకును బహు: వీపి సమానమున 

శ్లోః స్వామిని వ్యతితేకళ్న వాక్యే యద్యపి దృుళ్యతే। 
(పాధాన్య ఏవ త స్యేష్టో బహు (వీహిర్వివక్షితే it 2936 

యద్యపి = పరిశీ | J లింపగా, స్వామిని = (ప్రభువు విషయమున, వత్రిచేక్షః = వేరగుట, వాకేం క్ష్ గుండు, దృశ్యతే = కనబడును (తథా పి == = అట్టయినను తస = అతనియొక | ప్రాధాన్యే = | పాముఖ మ్బ, వివక్షితే - వవ = ల కొ 1 ఖా రగా, 

(వీహి సమాసవ డా చెప్పదలపబడినపుడే, బహు।వీపొః = బహు జబూగుయు, ఇష్టః = అభిమతము. 

తాల్ ర్ య ——_ కకం న జ్య 
కయ ళ్ళ యు బతాః గావః అస్య = చిత్రమైన గోవులు వీనికి” అను వాక్య 

ఏ, సూ యగువా 
॥్ 

ఏమియగువాడు ఆ(పధానముగను, స్వమ్ములయిన గోవులు | పధానముగను ము. 
టాం గోచరించును కాని శ ము. కాసి చి తగుః, అస్తు సమానము మా, తా త = ల | దం mu ముఖ్యముగ చెపపను ట్! |! 

సముద్దేశము 783 
238 ] 

వివరణము... వాక్యము వెరు వృత్తి వేరు, స్ అపధానముగ చూపుట 

భావము. కావున వాక్యదశయందు 

a) గోవులే ముఖ్యముగాన ‘ సంబంధము - ముఖ్యమా? సంబంధి ము మా 2” అను పై చర్చ 

యంతయు వ్యర్థమని ఆనుకొనరాదు. 1286 

అవతారిక కాగా “ఇతనివి విచి| తమైన గోవులు” అను వాక్యము బహు వీహికి 

సరియైనది కాదని చెప్పుచున్నాడు 

శో॥ గవాం విశేషణక్వేన యదా తద్వాన్ (ప్రవర్తతే | 
ne) జలాల శ్ర 

ప రార ద అన్వ్వైతా ఇతి త(త్రాఒర్టె బహువీహిర్న విద్యత ॥ 

గవామ్ = గోవులకు, వి శేషణత్వేన 

297 

“అస్య = ఇతనికి, ఏతాః = ఈ గోవులు") ఇతి = అని, 
గోవులుగల వ్యక్తి క్ర యదా = ఎప్పుడు, [ప్రవర్తతే = పవర్తిం 

అక 

= విశేషణముగా, తద్వాన్ = 

చునో, తత = జూ ఆ, ఆరే = అర్థమందు. బహు[వీహిః = బహుఏహి సమాసము, న 

విద్యతే = ఉండదు. 

గోవులను ముఖ్యముగాను చెప్ప తాత్పర్యము స్వామిని విశేషణముగాను, 

అను వాక్యము బహు, హికి అను “ఇతనివి చిత్రమైన గోవులు (ఆస్య చితాః గావః) 

గుణము కానే కాదు. ల వీ'/| 

అవతారిక--- ““చ్మితమైన గోవుల అధిపతి'' అను వాక్యము బహువీహికి సరి 

యెనదని చూపుచున్నాడు. 

శో యదా (పత్యవమర్శస్తు తాసాం స్వామీ గవామితి | 

2838 గోభి స్తదాభిసంబింధో నిమి _త్రత్యాయ కల్పతే [1 

““త్రాసామ్ = ఆ, గవామ్ = గోవులకు, స్వామీ = పభువు”, ఇతి == అని, (పత్యవమర్శః=ా 

(పతిపాదనము, యదా = ఎప్పుడు, (జరుగునో), తదా = అప్పుడు, గొభిః = గోవులతో, 

అభిసంబంధః = సంబంధము, నిమి త్తత్వాయ == నిమి త్తముగా, కల్పతే = సంభవించును. 

తాత్పర్యము “చిత్రగోవులకు అధిపతి ఇతడు” అని చెప్పదలచినపుడే 

గోవుల సంబంధము బహు(ఏహికి నిమి తమగుట కుదురును. కావున ““చితాః గావః యస్య 

సః'' అనునడియే బహు ఏహికి అనుగుణమైన వాక్యము. 

బివోరీోణయము బహు ఏహికి సిమి త్తము సంబంధ మనియు, అట్టి సంబంధ ముగల 

సంబంధి సమాసమున కర్థమనియును ఫలించును? 28081 

అవతారికి - సంబంధము నిమి త్తమై సంబంధియగు వస్తువు సమాసముయొక్క_ 

అర్ధమైనపుడు లింగవచనముల అతిదేశము సార్థకమగునని మరల విశదము చేయుచున్నాడు. 



వాకః౭పదీ గ్రపదీయము 24 అ 

శ్లో అపేకమాణ; సంబంధం రూఢిత్వస్య నివృ తయే [ 240 

ర నమిత్తానువిధాయిత్వా త్రద్రర్మార్థ। (పసజ్యతే ॥ 299 

చా నిమి త్రమును అనుసరించుటవలన, కకం Sa అర్ధము, నిమితానువిధాయిత్వాత్ 

_పసజ్యతే = కావలసి వచ్చును...“ హాకా ధర్మములు గలదై, 
తాత్పర్యము. “చిత్ర 19 

Vu అను బహు రోం వ. | 

అవయవముల అర్థముండదు. (వహ్ రూఢము కాదు. రూఢ్రమైనదో బహు[విహియందవయవవ | 
ల వయ వ దు 

గోవులు అన అర్ధము) క థ్ అయిల అర్థముండును. (చి [తములైన 
సంర ఆ): కౌగా సంబంధము నిమి తమె సంబంధి సమానవాచమెనపుడు ఆ ౦ ఇ Os శ ఆ ఆ ఆం బీ ప ఆ దరు 

వచ్చ ఒబంకు అనువర్రించునుగాన దాని ధర్మములే సమాసారమునకుకు రావలకి ఎను. అనగా సంబంధము [దవ్యము కానందున లింగ వచన వ బే మా బన [| ంగ ములుండవు. ఆది సమాసమున 
న కును లింగవచన క్ర స్రో + ow నములు క 

వ లక పోయెడిని, అందువలన ఈ పక్షమున లింగవచనముల ఆతిదేశవ ర్థకమగునని అభిసంధి. 

వినవరొణయు__ రుక్టొలః నేన 
రి . పలి / ఇ చా అనగా అవయవార్థము లేకుండ | (నర్సరి, (వవీణః (నేర్పరి) మొదలగునవి రూఢములు. 

బ్రే నిద్ధమైన ఒక అర్థమును చెప్పునవి. [పకృతమున సంబం 

కావున బహు[వీహియందు వ. బహు ఏహి రూఢమైపోవును. అది అభిమతము కాదు. 

యందు నిమిత్తమైన సంబంధమునకు అనుసంధానము తప Coen ఛానకవ త అల్లో 

మును చివరివరకును ఖావించుటయ్చేే అనుసంధానమగును ము తప్పదు. సంబంధ 

ధ మునకు అనుసంధానము 

12891 

అవ చిక జూ అక ల తా శు విషయమునే దృష్టాంతముతో బలపరచుచున్నాడు 
శ్ 

. 

A) నానాచిిత్ర ఇతి యథా నిమి త్రమనురుధ్యశే | 
నానా 3 స భూతేఒపి వృతః సన్ బహు[వీపా సథా భవేత్ ॥ 240 

నానాభూతైే = నిని లక ఇల 
- 

నన్ను, గానా రతన పస్తువులందు, వృతః 7 సన్ MH అపి కా (ప్రవ ర్రించినను (బోధించి న తాః = వివిధమైన చితవస్తువులు, ఇలి=అని నమః S 
) : స్తు = అని, నిమి త్తమ్ = నిమి త్రము, ట్కు అను మా ఉం 

స్తా నురుధ్య అనుసరింపబడునో, తథ్రా ౨ అటు. ఒడ ఏఐ ల్ 
క్ = అయ్యెడిని. = అట్టు, బహు[ఎహిః = బహు 

తాత్సరము . 
ల ఫా నాగా = అనునది అవయము. “బన , 

న. జైబధ్యము అను ధర్మమిచట పవృ త్రినిమి తము అము రిక వివిధము అని 
we పక జ ల్లా ఆలో ‘ ట్స న ో ఇ wm ఇ 

నడి గయముతా కలిసిన '“నానాచిిత్రాః అను |వమూగవ నది క్ష పనములుండవు. 
రా ఇ లో జ - 

1 ఇయు స స | గా శ » 

వై విధ్యముగల (దవ్యములనే బోధించును. అయన. ఇల గానా అను 
సంధానము చేయుటవలన లింగవచన అయనను నిమిత్తమైన వై విధ్యమును అను 
నము వలన ౪ sn ంగవచనములు లేకుండగనే యుండును టు య స్ 

వలన బహు వీహాకిని లింగవచనము లుండ కపోవ - ఇట్టు నిమిత్తానుసంధా 
ఆవశ్యకము. . వును, వానిని రాబట్టుటకు అతిదేశము 

నముద్దేళము 785 పదకొండము 

242] 
వివరణము. నిమి త్రమును కూడగట్టుకొనియే నిమిత్తిని భావించినపుడు శుద్ధ 

మైన నిమి త్రి స్ఫురింపదు. కాగా “సంబంధముగల సంబంధి” అను భావన బహు[వీహియం 

దుండు నన్నపుడు, సంబంధముయొక్క_ ధర్మములే సంబంధికిని వచ్చుట సముచిత మయ్యెడిని. 

వానిని వారించి సంబంధి మొక్క లింగవచ సములను తీసికొనివచ్చుటకు [పయత్నమావశ్యక 

మగును గటా | 

బెశేన బివయములు._. బహు[వహియందు సిమితాను విధానము చేసిన పక్షమున 

లింగవచనముల అతిదేశము సఫలమని ఈ రెండు కారికలును బోధించినవి. n240n 

అవతారిక — వర్తి పవార్థములై న సంబంధులే బహు|విహికి నిమి త్రములనియు, 

అన్యపదార్థ మైన [ద్రవ్యము సమాసవాచ్యమనియును చెప్పిన పక్షమున లింగవచనములు సహ 

జముగనే సిద్ధించునని చెప్పుచున్నాడు. 

శో సంబందిని నిమి తే తు (దవ్యధర్యో న హీయతే । 

లింగాభావో హి లింగస్య విరోధిత్వేన వర్తతే 1 | 241 

సంబంధిని = సంబంధి, నిమి త్తే తు డక (పవృ త్రినిమి త్తమెలే, (దవ్యధర్మః = (దవ్యము 

యొక్క. ధర్మము (లింగవచనములు), నగా హీయతే = పోదు,  లింగాభావః = లింగము 

లేకుండుట, లింగస్య = లింగమునకు, విరోధిత్వేన = విరోధిగా, వ ర్రతే + హి = ఉండును 

గదా! 

తౌల్ఫ్ర్భోం యు. సంబంధులై న చితగోవులే పవృ త్రినిమి త్తమ్రైనపుడు అన్య 

పదార్థము యొక్క- లింగ వచనములు సహజముగనే మిగులును. ఆవి స్పష్టముగ నున్నపుడు 

వానిని కాదనుట కుదురదు. 

వివరణము చ్మితగుః - గోవులు సంబంధులు, ఇవియే (పవృ త్తినిమి త్రము, 

చై|తః, మొదలగునది అన్యపదార్థము. ఇది సమాసముయొక్క_ అర్థము. సంబంధులు వేరుగా 

ఉండి, అన్యపదార్థ మును కప్పి వేయకుండ దాని స్వాతం|త్యమును మిగుల్చును, కావున అన్య 

పదార్థముయొక్క_ లింగవచనములు అన్తే యుండును. నిమితానువిధానమన్నను నిమి త్తము 

యొక్క (గోవులు) లింగ సంఖ్యలు పనిచేయవు. ఇట్టు వాని అతిదేశ మక్క-_రలేదు. 

విశేష విషయములు--- సంబంధము నిమి త్రమైనపుడు ఆది అన్యపదార్థమును 

కప్పివేయగలదనియు, సంబంధి నిమి త్తమైనచో, అది వేరై అన్యపదార్థమును కప్పజాలదని 

యును ఫలితము. 1241 

అవతారిక. మీది విషయమునే విశదము చేయచున్నాడు. 

లో సంఖ్యావాన్ లింగవాంశ్చార్డో ఒభిన్న ధర్మా నిమి త్తతః । 

ఆసన్న ఏవ (దవ్యత్వాత్ తద్దరైశర్న విరుధ్య'తే [1 242 
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హాక్యపదీయము 
786 వృతి 

సంఖాంవాన్ కా ౫ గ 
24 

| సంఖ్యను గలిగినట్టియు, లింగవాన్ + చ = లింగమును గలిగినటిం ను ట్ న అర్ధః = సంబంధియగు ప అ అన్యపదార్లము, నిమి తత 
ధర్మములు గలదై, ఆ ప నే 
వలన, తద్ధర్మైః 

= నిమి తముతో, అభిన్న ధర్మా = సమాన “uy న్ా — , స్ట + ఏవ = దగ్గరగానే యున్నదై, [దవ్యక్వాత్ = [దవ్యమగుట = దాని ధర్మములతో, న + విరుధ్యతే = విరోధంపదు. 
తాత్తర్యోము___ వరి ప్రదారశ ర మన స సంబంధి నిమి త్రయ అయినపుడు ఆండున గుంబింథి నిమి తమును, 

దగ్గరగా ఉన్న అన్యపదార్థ 

ఇ అన్యపదార్థ మైన 
వ ను దవ్యములేగాన నమానములేయగును. కాగా 
ము తన లింగ వచనములను స్వతం[తముగ మిగుల్చుకొనును. 

వివోరోణయు___ సంబంధము నిమి తమెనచో వలయునుగాన అన్యపదార్లము దూరమగును 
వేగి ముగా తెలియును. 

. 

దాని మూలమున సంబంధి తెలియ 
సంబంధభియే నిమి త్తమైనచో అన్యపదార్థము 

n2421 

అవతౌర్కో_... విషం పచ 

(సంబంభము) స *- విపులమైన ౨ చర్చవలన బహ్మువీహియందు ఏభ క్ష్యర్థాభిధానము 
ర ) నముచితమని తేలును. కాని ఈ పక్షమందు “ఆదే యిది” అను అభేదముకు ౦ ని గ ష్ 
win సుంబంధిని (గ్రహింపవలయును. అయినపుడు పదారాభిధానము (సంబంధి) కన్న ఇషమమి ? _ అను శంకకు బదులు చెప్పుచున్నాడు ° 

శో లు ‘ a భ_క్త్యర్థన చావిష్టం శుద్దం చేతి ద్విధా స్టితమ్ । 
దవ అద 

అద | 

క (ద్రవ్యం జద్ధన్య యో ధర్మః స న స్యాదన్యధర్మణ 8 ॥ 243 
భక్ష్య న = వషషియొక లి 

డాక్టర్థిన = వి రా అర్థముతో, ఆవిషమ్ + చ కలిసిన 
) 

= లిసినదియు, శుద + ద్ర = కలియకుండ్ల స్వతంత్రముగా ఉండునదియు మ 
స్ > రె గ, సితమ్ డు విధములుగ, స్థితమ్ మ ఉన్నది, 

ధర్మః = ధర్మము గలదో, స్వః ఆది 
(విభ క్యర్థముతో కలిసినది), న - స్యాత్ 

ఇతి = అని, దవ్యమ్ = [దవ్యము, ద్విధా = 
కుద్ద స్య = జుత్ధమెన |దవ్యమునకు, యః జవ, 
అన్యధర్మణః = వేరు ధర్మముగల [దవ్యమునకు 

తాత్త్రర్భంయు___ షష్షియొకి_ అదు ౪ 
సంబంధియగు | దవ్యమును బోది NORA బలమ దీనితో అభేదమును పాటించి నందున దవ ర్ లంచినచొ విభ క్యర్థాభిధానమగును. ఇందు సంబంధము కలిసి వలెను క్వ వ 3 రగు లింగసంఖ్యలు లిభింపవు. అందుచే వానిని వేరుగా ఆత్రిదేశింద "్యమెని (దవ్యమునే బోధించినటో వదారాభి | a గలు ధానమగును. ఇందు |ద వచనములు సహజములేగాన వానిని అతిదేశింప నక రలేదు 2౦ డహోశమునక్ లింగ 

వివరణము... సంబంధమును పులిమి సంబంధి ’ ల 
న్ తెలియుట విభక సూటిగ సంబంధిని తె భ్ 

భక కద్ధాభిధానము. 
లియుట బదార్గాభిధానము, ఇదియే : రెండింటికిని భేదము. 1248 

అవతారిక___ పె విషయము ౪ అ విషయమునే సం|గహముగా చూపుచున్నాడు 

ట్లో॥ (్రవ్థమా,ఈన్య నిరాశే భేదోఒయమవివక్షితః ; 
గ్రంథి పూర్వత్ర భేదస్తు ద్వితీయే ఒన్నుప్రదర్శిత; 1 244 
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245 |] 
పూర్వ్మత = మొదటి, |గంథే = |[గంథమందు, (భాష్య సందర్భము), |దవ్యమా[త్రస్య = 

కేవలము [దవ్యముయొక్క_, నిర్దేశే = |పతిపాదనమందు, ఆయమ్ = ఈ, భేదః = విశేషము, 

(విభ క్త్యర్థము కలియ ట, అవివక్షితః = చెప్పదలప బడ లేదు, ద్వితీయే తు = రెండవ 

(గంథమందయితే, ఖేదః = విశేషము, అనుపదర్శితః = చూపబడినది. 

తాత్పర్యము బహ్మువీహిని సుదీర్ధముగ చర్చించిన భాష్యములో తొలుత 
పదార్థా భిధానపక్షమును, తరువాత విభ క్త్యర్థాభిధానపక్షమును చూపబడినవి. 

వివరణము శుద్ధమైన పదార్థమే (అన్యపదార్థము) బహ్యువీిహియొక్క అర్థ 

మన్నది మొదట చర్చింపబడినది. అందు విభ క్ర్యర్థము యొక ఆవేశము లేదు. సంబంధ 

మను విభ క్త్యర్థము యొక్క ఆవేశము తరువాత చూపబడినది. ఇందుకూడ చివరకు సంబంధా 

విష్టమైన దవ్యమే ముఖ్యముగా తెలియును. కావుననే లింగవచనముల అతిదేశము (ఆశయ 

మును బట్టి లింగవచనములు వచ్చుట) కుదురును, 

కాగా శుద్ధమైన (దవ్యము (చ్మితగుః = చితగోవుల అధిపతి) బహు (వీహికి 

వాచ్యమని మొదటి పక్షము. షష్ట్యర్థము (సంబంధము = చ్మితగుః = చితగోవుల సంబం 

ధము చా అభేదముచే చివరకు సంబంధముగల అధిపతి) బహు[ఏహికి వాచ్యమని రెండవ 

పక్షము. ఇందును విభక్యర్థము యొక. ఆవేశముగల [దవ్యమే ముఖ్యమగును. i244 

అవతారిక ___ విభ క్త్యర్థమును చెప్పు పక్షమునగూడ (దవ్యమున కే (పాధాన్యమని 

సమర్గించుచున్నాడు. 
థి 

శో దవ్యస్య(గహణం చాక లింగసంఖ్యావిశేషణమ్ | 

దవ్యాగశ్రితత్య్వం హి తయో _సతోఒన్యస్య న సిధ్యతః ॥ 245 

అత = ఈ పక్షమున, లింగ సంఖ్యా విశేషణమ్ = లింగ సంఖ్యలకు విశేషణముగా, దవ్యన్య 

= దవ్యముయొక్క_, (గహణమ్ = స్వీకారము (భవతి = అగును), తయోః = ఆ లింగ 

సంఖ్యలు, [దవ్యా శితత్యమ్ + హి = [ద్రవ్యము నాశయించుట (పసిర్ధము గదా !:, తతః = 

వ్యముకన్న, అన్యస్య = వేరొకదానికి, న + సిధ్యతః = సిద్ధింపవు. 

Fz 
తాత్పర్యము -- దవ్యమునకే లింగసంఖ్యలు సహజములు. సంబంధము [దవ్యము 

కాదు. కావున అభేదమును భావించి సంబంధమనగా సంబంధియగు |దవ్యమే అని చెప్పక 

తప్పదు. అయినపుడు విభ క్యర్థపక్షమున కూడ లింగసంఖ్యలు గల దవ్యమే ముఖ్యముగ 

బహువీహి యొక్క అర్థమగును. 

వివరణము పదార్థాభిధానమున దవ్య|పతీతి శాబ్దము. (అనగా శబ్దమే సూటిగ 

[దవ్యమును బోధించును). విభ క్త్యర్థాభిధానమున [దవ్య| పతీతి ఆర్థము. (అనగా శబ్దమువలన 

సంబంధము తెలిసి - పిదప ఆభేదమువలన |దవ్యము తెలియును). కాగా వేరొక పక్షమును 

చూపు అభినివేశమ.తో విభ క్త్యర్థాభిధానమని చెప్పినను ఫలిత మొకటి యగును, 
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విశేష విషయములు. శుక్ల మొదలగు కొన్ని శబ్దములు గుణమును; గుణిని 
కూడ తెలుపును. ఊదా: శక్తః = తెలుపు, శుక్తః = తెల్లని వస్తువు. కాని “పటు” అను 
శబ్దము మా్యతము గుణవాచక మైనను ఎల్టప్పుడును గుణిని మ్మాతమే బోధించును. గుణమును 
బోధింపదు. ఉదా: పటుః = బలవైన వస్తువు. అక్ర “చి|తగుఃి” మొదలగు బహ్మువిహి 
ఎల్హప్పుడును (దవ్యమునే ముఖ్యముగ చెప్పును. సంబంధము (పధానమన్నను చివర కా 
యర్థము తప్పదు. అది శబ్ద శ_క్రియొక్క_ సొగసు. 1245 

ఆవతారిక____ పె భావమునే విశదము చేయుచున్నాడు. 

శో సంబంధిభిన్న సం బంధపరిచ్చిన్నే (పవ రతే। 

సమాసో ద్రవ్యసామాన్యే విశిష్టారానుపాతిని ॥ 246 

సంబంధి భిన్న సంబంధ పరిచ్చిన్నే = సంబంధులతో కూడిన సంబంధము గలిగినటియు, 
విశిష్టార్థానుపాతిని = వెనుకి నుండు దవ్యవిశేషముగల, (దవ్యసామా న్యే = దవ్యసామాన్య 
మున, సమాసః == బహు[వీహి సమాసము, (ప్రవ ర్రతే = పవర్రించును. 

తాత్పర్యము విభ క్ష్యర్థ పక్షమందుకూడ వరి పదార్థముల సంబంధము గల 
పదార్థమునె బహు వీపి బోధించును. ఆ పదార్థము సామాన్యరూపముగనే తెలియును. విశేష 
మును “వై తః” మొచలగు విశేష్యపదములు తెలియజేయును. వానిని బటియే సమాసము 
యొక్క లింగవచనములను నిశ్చృయింపవలెను. ! 

వివరణము... అభేద భావనచే లభించు అన్యపదార్లము కూడ, సామాన్యరూపము 
గనే తెలియును. కాన విశేషవ gy * J * రకా షము తెలియుటకై ఇచట కూడ అను పయోగమావశ్యకమగును. 
కాగా అను పయోగము రండు పక్షములందును సమానమే అని ఫలించును. 12461 న రం 

అవతారిక... అనుపాతి (వెనుక నుండునది) యగు విశేష [దవ్యముననుసరించి 
సామానాధికరణ్యము కుదురునని చెప్పుచున్నా డు. 

శో (ద్రవ్యధర్మానతి[కాంతో భేదధర్మేష్వవస్టితః | 

భవిష్యదా(శయాపేకే లింగసం ఖ్యే (ప్రపద్యతే ॥ 247 
దవ్యధ ర్యానతి [కాంతః = _దవ్యధర్మముల 1 ఆతి కమించనజ్జియ, ఖేదధర్మేషు = విశేష 
(6 వ్యముల ధర్మములందు, అవస్థితః = ఆధారపడినట్టి, (సమాసః = బహు పీపా, భవిష్య 
దాశయా సేవే = రాబోవు దవ్యము నాశయించిన, లెంగసంఖ్యే = అింగవచ నములను , 
(ప్రపద్యతే = పొందును. 

) తాత్పర్యము బహు[వీహివలన (దవ్యసామాన్యమే తెలియును. విశేషము అను 
ప్రయుక్త మైన చెత” మొదలగు పవములవలన లభించును. దాని లింగివచనములే సమాస 
మునకు సం్యకమించును. అట్టు సామానాధికరణ్యము సంగతమగును. ఉదా: చితగుః = 
చైైతః, చి|తగు = వనమ్ మొదలగునవి. 

248 |] 

వివరణము. “విశేవణానాంచాజాతేః'' (1-2-52) (ఇదివరకి పలుమాగద్దు 

వ్యాథ్యాతము ) అను సూ! తముయొక ,- సామర్థ్యమువలన అను[పయు క్ర మైన [దవ్యవి శేషము 

యొక్క లింగ సంఖ్య లే బహు! వీహికి సం|కమించునని ఫలితము. 

విశేష విషయములు ఈ కారికతో బహు వీిహియొక్క చర్చ ముగిసినది. 

ఇచటి సారాంశము లివి. 

(1) బహు |వ్వీహి అన్యపదార్థమును చెప్పును (ఇది మొదటి పక్షము). 

(2) అది సంబంధమును చెప్పును. చివరకు అభేదముచే సంబంధినే బోధించును. 

(రెండవ పక్షము). 

(8, రెండవ పక్షమందు భాష్యకారునికి పీతి అధికము. 

(4) రెండు పక్షములందును. విశెష్యము (_దవ్యవిశేషము) అను (ప్రయుక్త 

మగును. దానినిబట్టియే ల్రింగవచనములుండును. 

(5) చితగు, అను ఒక్క ఉదాహరణము నాశ్రయించి చర్చ అంతయు జరిగి 

నది. అయినను బహు ఏహికంతకును ఇది వర్తించును. 

(13) నజ్నమానమందు లింగవచనముల ఆతిదేశ పరిశీలనము 

అవతారిక... నళ్ సమాసమున లింగవచనముల అతిదేశమును దాని ఉపయోగ 

మును పరిశ్టీరించుఓకు పారంభింపుచు తొలుత ఆ సమాసము విషయమున భావ్యకారుడు 

చూపిన మూడు పక్షములను సమర్థించుచున్నాడు. 

శో శాస్త్ర్యప్రవృ త్తిభేదేఒపి లౌకికార్డో న భిద్యతే । 

నజ్ సమానే యత స్తత్ర త్రయః పక్షి విచారితాః ॥ 248 

శాస్త్ర పవృ త్తిఖేదే ౫? అపి = శాస్ర్రము పవ _ర్తించుటలో భేదమున్నను, _ లౌకికార్గః = లోక 

ములో ప్రసిద్ధమైన యర్థము, _ నణ్ సమాసే = నక్సమాసమందు, న + భిద్యతే = 

మారదు, యతః =కాగా, తత = అచట, [తయః కా మూడు, పశాః = పక్షములు, 

విచారితాః = పరిశీలింపబడినవి, 

తాత్తృర్భం ము “అ బాహ్మణఃి' మొదలగునది నజ్ సమాసము. “బాహ్మ 

ణుడు కాని వ్యక్తి” అని దీని యర్థము, [పసిద్ధమెయున్న ది. ఇదెప్పుడును మారదు. అయినను 

శబ్బసంస్కారమును చూపు శాస్త్రము, (ప్రక్రియలో కొన్ని భేదములను చూపుచుండును. ఈ 

తీరుననుసరించియే ఇచట భాష్యములో మూడు పక్షములు చూపబడినవి. 

వివరణము. శబ్దముయొక )_ అర్థమును వ్యాకరణము చెప్పదు. అర్థమెప్పుడును 

లోకాధీనమే. అట్టి యర్గమునకు హాని లేకుండ శబ్దరూపమునకు చెందిన |ప్రక్రియలో గౌరవ 

లాఘవములను చర్చించుటకైై కొన్ని వాదభేదములను శాస్త్రము చూపుచుండును. 
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విశేష విషయములు నల్ (2-2-6) అను సూతము నళ్గ్నమాసమును ఐధించును. “నీ అను అవాయము సక జ గా శ్రయిము సమరమెన నుబంతముతో నకు టం చ 
కవమనకన న్ దున. సుబంతముతో సమసించును.. అది తత్పు 

కొ, అది దీని యరము. ఉడా: న వ వ 
) ఫ్ ఆసా _బాహ్మణః == అ బాహ్మణః, మొదలగునవి ఉదాహరణములు 

- 

ర్య సూూతముయొక్క_ భాష్యములో మూడు పక్షములున్న వి, 

(1) నక సమాసమందు తొలిపదము యొక 
(పాధాన్యము). 

(2) లేక చివరి కద . దము (మలిపదము) యొక్క అర్ధము ముఖ్యమా ౩ (ఉత్తర 
పదార్థ (పాధాన్యము) చా 

రౌ అర్థము ముఖ్యమా ? (పూర్వపదార్థ 

(త్స లేక బహు[వీహియందువలె అన్యపదా రము (వధానమా? _ (అన్వపదార్ల 
[పాధాన్యము). స - ( ప్రబదార్థ 

వీనిలో ఏవ పక్షమును పీంక రించినను లోకసీదమె వ మారకూడదు. ఉదా: '“అ,బావ “పొం అర్థము మాతము మారరు - “అ బాహ్మణః = |బొహ్మణుడు కాని వ్యకి” అను అరమును మూడింటియందును సంపాదింపవలెను. - | 
వం 1. పూర్వపదార్థ పాధాన్యము:_ ఇందు “నీ అను 

అభా | ర. Sr దయం కాని నిషేధము పాప్రిపూర్వకము (ప్రా ప్రించునపుడే నిషేధము సార్థకము) అభావమునకు [కియతో సంబంధము అసంభవము. కాగా “న” అను వానికి సాద్య 
క్యమను అర్ధము ఫలించి ** బాప 

థి (దొబ్మాణునివలె కనిపించుచు “క తియా J . 

దానికి నివృ త్రి లేక 

ం వ, ఉత్తరపదార్థ (పాధాన్యకు:- ఇందు “నో 

[బాహ్మణుడు కాకున్నను (బాహ్మణుడ 

కలుగును. 

అనునది భాంతిని సూచించును, 
ను థాంతికి విషయమైనవాడు”” అను భావము 

9. అన్యపదార్థ (పాధాన్యము:_ ఇందు “© కూన రీ £6 జల 

వ్యక్తి కాని క్ష ధ్రావ్య్మాణః అనగా “భాహ్మణ [తియాది వ్య కి" అను భావము సిద్ధించును. 

ఎట్టయినను సమానము సమర్పి ౦చు కావమొకటియే. <u 

యొక్క కొచిత్యమును యే అయినను శాస్త్ర పక్రియ 
సమర్థముగ చూపుటకై మూడు పక్షములును [పతిపాదింపబడినవి. 

వీనిలో చి ప వె వరకు ఉ త్తరపదార్థ పాధాన్యమే [1పామాణికముగ తీసికొనబడినది. 
అవతారిక. నజ్ సమాసమున “అపోదారమును”' 

చూపుట) ఆ, శయించి 3 పక్షవ గ్ 
(౯ యింబ ప మూడు పక్షములును బయ 

ములు లేవు _ అని చెప్పుచున్నాడు, 

అవయవములను ఎ త్తి 
లుదేరినవి, వా స్తవముగ అచట అవయవ 
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శో॥ శబాంతరేఒ౬పి దె కత్యమా|శితె కవ విచారణా | 
(౧ a) రా యై 

అబాహ్మణాదిషు నజఃః (పయోగో న హి విద్యతే [1 249 

శబ్దాంతరే + అపి = వేరొక శ బ్రమైనను, ఎకత్వమ్ -(- ఏవ = ఐక్యమునే, ఆశిత్య చ= 

ఆ।శయించి, విచారణా = పరిశీలనము, (భవతి=ా అగును, అ|బాహ్మణాదిషు=ాఅ|బాహ్మణః, 

మొదలగుచోట్ల. నజుః = నజ్ఞునకు, ప్రయోగః = ప్రయోగము, న 4 విద్యతి--హి = 

లేదుగదా ! 

తాత్ఫర్య్భం యు -._ కన [బాహ్మణః”” అను వాక్యము వేరు. “అ బాహ్మణఃణో అను 

సమాసము వేరు అయినను ఆ రెండింటికిని అభేదమును కల్పించుటవలన సమాసమందును 

నక్షును చూపి అర్థ వికల్పములు పరిశీలి.పబడును. వాసవమున సమాసమఖండము. “దాని 
షో అనో 

యర్థమును అఖండ మే 

వివరణమ.- వాక్యమునకును వృత్తికిని గల స్వల్పసామ్యమునుబట్టి, వృత్తి 

యందును అవయవములును, విశేషణ విశేష్యభావము మొదలగునవియు ఉన్నట్టు (ప్మకియను 

చూపుదురు. కాని వృత్తికిని వాక మునకును ఎట్టి సంబంధమును లేదు. కాగా నఖోసమాసమున 

చూపబడిన మూడు పక్షములు కూడ వాక్యదశ ననుసరించినవేయని భావింపవలయును. 1249 

అవతారిక. ఇట్లు వాక ముతో అభేచమును భావించి నళ్సమాసమున మూడు 

పక్షములను చూపుట సరియే కావచ్చును కాని వాక మందలి నష్జునకు వాస్తవమైన అర్థ మెమి?- 

అను శంకకు సమాధానము చెప్పుచున్నాడు. 

శో (పాక్సమానసాత్ పదార్హానాం నివృ తిర్వోత్య తే నఖా। 
గా థె ఎద 

స్వభావతో నివృత్తానాం రూపా భేదాదలక్షీతా 1. 250 

స్వభావత 8 = సహజముగ, నివృత్తానామ్ = పోయిన (లేని), పదార్థానామ్=ా వస్తు వులయొక్క-, 

నివ త్రిః = పోవుట, రూపాభేదాత్ = స్వరూపములో భేదము లేనందువలన, = అలక్షితా = 
చూడబడనిదై., సమాసాత్ = సమాసముకన్న, పాక్ = ముందు, నా = నజ్ఞాచే, ద్యోత్యతే 

= సూచింపబడును. 

తాత్పర్యము సహజముగనే పదార్థములులెని స్థితియందు, వాని అభావమును 

వాక్యమందలి నకు సూచించును కాని అది అభావమును సూటిగ చెప్పదు. 

వివరణము “న [బాహ్మణః'' మొదలగు వాక్యమువలన ఆయా పదార్థము 

యొక. ((బాహ్మణుడు మొదలయినది) నివృ త్తిని _లక_. అభావమును తెలియుదుము, 

అభావము (లేకుండుట) తనంతతాను ఉండజాలదు. ఏదైనా ఒక వస్తువునకు సంబంధించియే 

ఆది యుండుట సహజము. (“దాని యభావము, దీని యభావము'' = అని యనుటయేగాని 

పూర్తిగా ఒక పదార్థముగా అభావమును భావింపలేము). అయితే ఒక చ్నితము. సిద్ధముగా 
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నున్న పదార్థమును “న” అన 251 
అనునది వేగా జ (Gs? [ ఓ 

పోదు. అందువలన ఆవ ప్రజాలదు. అనగా “న” అనగానే ఉన్న వస్తువు స్తువును చెప్పు శబము దాని గూడ (అభావము) సామాన్యముగ నో న న మతు 
ి ంచునని కల్పించుకొని, అందు అభావమును మ్మాతమే నల్ల సూచించున కొన ఆహివమును హకృమదల స ను, ఇట్లు [బాహ్మణ మొదలగు పదమువలననే తెలియు 
న అనునది న గాన 

కానేరదు వెల్లడి చేయున గాన ద్యోతకమయగునుగాని వాచకము 
3) 

విశేష విషయములు. “వ 
'_-- 'వ్వృక్షఃో వ Wo 

మాతమే చెప్పునని అనలేము. తేక టన ఆను శబ్దము కేవలము చెట్టుయొక్క_ ఉనికిని 
న ము. లకపోవుటను చెప్పుటకు కూడ ఆ శబ్లమునే వాడవలయ అందుచే భావాభావములక్రు రెండింటికిని అన యంచు - వాడ వలయును. 

శబ్దములు బోధించుననవలెను, (సత రక్త. “వచ నయమైన సత్తను (ఉనికి) . ( ఈ లఅకున్నను ఉన్నట్టు థావించుట _ దీనిని జొపచారిక స త అందురు.) కాగా అభావమును కూడ ళబ్లమే చెపును. ద్రాంన = చే ని అని వాడినపుడే అభావను దో త్ర © ట్ WO “క్షా వెల్లడి యును. న 

౨ ద్యాత్యమగునుగాన దా (పయోగమావళ్యకము. .250u 

ఏతం! తమిన అరమే లే్షి ప 

మై గ్ ఏతం తమైన అ నిచో ఆది |పధాన ట్రగును ? లేక అభావరూపమైన నఇరముతో కలిసిన ఉతరప భా యగును గాన దానికి పా ద ముల్ 
3 ధాన్యమెట్టు కుదురును 2 ఇటు సమాసమందలి ప కును సంబంధము చికులలో షణ శక న న దాక ముల 

ఎ ౦గ్రాలల్. పడినపుడు ఆన్యపదార్లము మాత మెటు సీదించును న మూడు పక్షములు అను (పతిపాదనమే సంభవింపదు. "9 || 

ట్టుకాక చ్ క్రరపదార్థము 
తో అన్యయి చు గ్ 

అపుడు సమానమే రాదు _ అను భా పా యను నర్థం నిషధించునన్నచో వమును విశదము చేయుచున్నాడు. 
శో (బాహ్మణాదిస్టయా వాక్యేష్వాఖ్యాత పదవాచ్యయా । 

[కియయా యస్య సంబంధో వృత్తిస్తస్య న విద్యతే i 251 
వా క్యేషు ఇ వాక్యములందు, | బాహ్మణాదిసయా 
నట్టియు, అక్యాతపడవాచ యా =తిజంతమై 
సంబంధః = సంబంధము, యస్య = ఏ జ 
సము మొదలైన వృత్తి నశ 

= (వాహ్మణుడు మొదలగు వానియందుండు 
న పదమునకు వాచ్యమైక, [కియయాడా[ కియతో 

న నజ్జునకు గలదో, తస్య = దానికి, వృత్తిః = సమా 
విద్యతే = ఉండదు, 

న్ 

స్ట్ 

వివరణమ లు ప ణము___ నష్జి నకు కియావదముతో సంబ x ) ంధమున్నపుడు, ఊఉ తరపద [దాహ్మణాది శబ్దముతో సామర్థ్యముండదుగాన య, త్రరపదమైన 
వృత్తి [పవరింపదు. అందుచే వృ తిలో “దీని 

అను విచారణకు ఈ పక్షమున అవ 
యర్థము ముఖ్యమా? దాని యరము ముఖంమా 2 
కాశమే లేదు, శ / 

నముద్రేశము 193 పదకొండ మో 

252 ] 
అట్లుకాక నజ్టున కుత్తరపదముతోనే సంబంధమన్న పుడు సామర్థ్యము కుదురును 

గాన వృత్తి (ప్రవర్తించును. కాగా అర్థముయొక్క. (పాధాన్యమునకు చెందిన మూడు పక్షము 

లును ఈ సంద ర్భమందే సముచితములగును. అయితే ““అబాహ్మణఃణ మొదలగు సమాస 

ములో “అస్తి” (ఉన్నాడు) అను |క్రియ మతము ఉత్తరపదముయొక్క_ అర్థమందు ఇమిడి 

యుండునని [గహింపవలెను. ఎట్టి పదార్థమునకై నను సత్త (ఉనికి) నియతము కావున దానిని 

చెప్పు కియాపదమును వాడినను, వాడకున్నను ఆ భావము తెలియుచునే యుండును. కాగా 

నక్ణానకు ““అస్తి” అను క్రియతో సంబంధము సూచితమైనను సామర్థ్యమునకు లోప 

ముండదు. 

విశేష విషయములు “అ సి" (ఉన్నది) అను [కియాపదము బోధించు సత 

సామాన్యమును 'ని అనునది ఎల్లప్పుడును నిషేధించును. అనగా “స అను దానికి సత్త అను 

[కియతోడి సంబంధము సహజముగాన ఈ యర్థమందు ఉత్తరపదముతో సామర్థ్యము కూడ 

సంభవించునని ఫలించును. 251 ॥ 

అవతారిక ఇట్లు ఉత్తరపదముయొక్క- అర్థమందుండు విశేష్మ కియలను కూడ 

నజ్ఞా నిషధించునన్న పుడు కలుగు దోషమును చూపుచున్నాడు. 

లో పాచకాదిపదస్థా చేన్న ళా సంబిధ్యతే (కియా | 

తత సత్తానుపాదానాత్ |త్రిపకీ నోపపద్యతే ॥ 252 

పాచకాదిపదస్థా = పాడక, మొదలగు పదముల అర్భమందుండు, [కియా ఇ వ్యాపారము, 

నజ్లా = నక్టుత్', సంబధ్యతే +- చేత్ = కూర్చబడినచో. తత్ర = ఆచట, సత్తానుపాదా 

నాత్ = సత్తను స్వీకరింప నందువలన, (తిపషీ = మూడు పక్షములు, నగ ఉపపద్యతే = 

కుదురవు. 

తాత్పర్యము “న + పాచకః = అపాచకలో, “న గ పాఠకః = ఆపాఠకః'' 

ఇట్టిచోట్ట పాచక, పాఠక, మొదలగు ఉత్తరపదముల ఆర్థమందు వంట, చదువు, మొదలైన 

విశేష [కియలున్నవి. వానిని “ని అనునది నిషేధించునన్నచో, సత్తా సామాన్యమును స్వీక 

రింపనందున వెనుక చూపిన మూడు పక్షములును (నజ్ సమాసములో వీ యర్థము ముఖ్య 

మని పరిశీలించునవి) కుదురక పోవును. 

వివరణము సత్త అను సామాన్య క్రియగాని, వంట చదువు మొదలగు విశేష 

కియగాని, సమాసమున ఉత్తరపదము వలననే తెలయుననియు, నజ్ఞు ద్యోతకమై దానిని 

నిషేధించుననియ చెప్పినచో, నణ్బు నికర్థకమగునుగాన, అర్థ[ప్రాధాన్యమును విచారించు , 

వికల్పముల కవకాశముండదు. అందువలన వాక్యమందు' ద్యోతకమగునని అన్నను, వృత్తి 

యందు మాత్రము నజ్ఞు వాచకమగునని చెప్పవలెను. అపుడు “అసతా సామాన్యము 

(నాస్తి = లేదు = ఉనికి లేదు) దాని యర్థమగును. పాచకాది పదములున్నపుడు [క్రియా 

నమత ునయనముుయసుతాడుతా ప పనతణాటతనలులడాత ర నలానాంిలనాయయతానలణనినతానిలుయ 

ద కనాలి లాడుతోంది 

an Seer 

RRP 

SSS 



వాక్యపదీయము 704 మఖ 
క్ 

విశేషము యొక్క అన ః రం 
షము యొక్క ఆస త్తయు (లేకుండుట) నజర్థము కావచ్చును కాగా సమాసమున కెండు ఆలో చి పదములకును స తం! తమెన వ గా న వ న న న్న 

ఏతం! అర్థముండును న (పాధాన్యవిచారణ కుదురును. 

విశేష విషయములు... సమాసమున నతా సా సతా సామాన్వమునే నఖు సంత ముగ నిషేధించునని చెప్పవలెను. . కవ అంగ 
|| all 

అవతారిక... ఈ విధముగా సతతో న చె ్మ ba ఇంలనక్తు స వచ్చునని చూపుచున్నాడు. న రన్న చిక్క 
శో స_త్తయెవాభిసంబంధో యది సర్వ (త కల్ప్యతే | 

అసన్నితి సమా నేఒస్మిన్ సత్తాన్యా పరికల్బ్యతామ్ ॥ 253 
సర్వత = అన్ని చోటులందును, సత్తయా + ఏవ = సత్రాతోనే, అభిసంబంధః = సంబం ధము, కల్వ్యతే + యది = కల్పింపబడినచో, “*అసన్ + ఇతి” = *ోఆసన్”” అను అస్మిన్ = ఈ, సమాసే = నమాసమందు, అన్యా = వేరొక 3 

తామ్ = కల్పింపబడ వలెను. 
సతాజసత, పరికల్ప్య 

శాత 

తాతృరంము_ వష ~ అన ఎర్యము పదార్థము లన్నింటికిని సత్త (ఉనికి) తోడి సంబంధము నియ తము. అట్టి సత్తనే నజ్ సమాసమందలి “ని అనునది ని షేధించునన్నచో “న + సన్=ా 
అసన్ (లేనిద)”* అనుచో4& « గ 

అన ) ౨ ఉ త్తరపదార్థమునకు చెందిన వేరొక స త్తను కల్పింపవలసి 

వి కక ల జాం? అల్లో వరణము--- “*అసన్” అను పదమువలన ఒక సత్తయొక్క_ అభావమే తెలి యును. సతా సామానం మును షే న 
స్ 

5 ధించుట నఖుక కరమనా చో, నణునకు సంబంధించిన 
వేరొక సత్ర నిచట అంగీకరింపవ ను ల , (a ంసవలసి యుం కం న్ p 

చో 0, ఆగు = స తయొ “ar a 

n258n 

ఆవతారిక_ ఈ సందర్భముననే మరియొక దోషమును చూపుచున్నా డు. 
శో క్యాంతే చ తుమునంతే చ నజ్సమానే న దృశ్యతే | 

విశేషణవి శేష్యత్వం నజొా సత్తాభిధాయినా i 254 
కా ఇంతే = ప పి + చ= తా, అను [ప్రత్యయ మంతమందుగల శబ్రమందును. తుమునంతే + చ = మ్ అను |[పత్యయ మంతమందుగల శబ్దము విషయమునను, నజ్సమాసే = నజ్సమా 
స న, స అలు. ఆ 

-- 
స సత్తాభిధాయినా = నత్తను చెప్పు, నఖా = నక్లుతో, విశేషణవి శేష్యత్యమ్ = విశే షణ వి శష్యభావము, న చా దృశ్యతే = కనబడదు. i 

తాత\రంము_ — 
ముతో నతి - న శా కృత్వా =అకృత్యా (చేయక)”, ఇది కా (పత్యయాంత 

సము. న = కర్తుమ్ = అకర్తుమ్”! (చేయకుండుటకు) ఇది తుమున్ 

సము దేశము 795 పదకాండము 
255] 
ప్రత్యయాంతముతో నజ్ సమాసము. ఇట్టిచోట్ట ఆ యా విశేష్మక్రియలనే నష్ఞా నిషేధించును 
గాని సత్తను నిషేధింపదు. కాగా నజ్టు సత్తనే సామాన్యముగా నిచేధించునడట పొసగదు. 

వివరణము ఇచటి సారమిది : 

(1) వాక్యమందలి '*ని* అనునది అభావమునకు ద్యోతకి మనుట కుదురును. 

(2) వృత్తియందలి “నీ” అనునది ద్యోతకము మాతమే అన్నతో, ఉత్తర 

పదార్థ మ ముఖ్యమగునుగాన అర్థ (పాధాన్యమును గూర్చి వికల్పములు కుదురవు. 

(8) అట్టుకాక వృ త్తియందలి “ని అనునది సత్తను నిషెధించుచు వాచకమే 

ఆగునన్నచో, అసన్, అకృత్వా, మొదంగు | పయోగములలోని అర్థానుభవము విరోధించును. 

(4) ఇట్లు నజ ద్యోతకమన్నను, సత్రకు వాచకమన్నను “తిపక్షి' (మూడు 

పక్షములు = నజ సమాసముయొక్క- అర్థమునుగురించి మూడు పక్షములు) ఉపపన్నము 
కాదు. 

(5) వృత్తియందలి నజ్జునకు కేవలము నిషేధమే అర్థమని చెప్పినచో, ఏదొ 

యుక విధముగ (తిపక్షిని సమర్థింపవచ్చును. ఇందు నక్టనకు స్వతం[తమైన అర్థముండును 

(నిషేధము). “సత్త” యను సామాన్య|క్రియతోగాని. “చేయు” మొదలగు విశేష క్రియలతో 

గాని దానికి సంబంధమును చూపవచ్చును, 1254 

అవతారిక పెన చూపిన దోషములు కలుగకుండుటకు ఉపాయమును చెప్పు 

చున్నాడు. 

శో కియాయాః సాధనాధారసామానే నజణ్ వ్యవస్థితః | 

తతో విశిషెరాధారె ర్యుజ్యతే (బాహ్మణాదిభిః ॥ 255 
ఈ రా 

యై 

క్రియాయాః = (కియయొక్క, _ సాధనాధార సామాన్యే = సాధనమునకు ఆ్యళయమైన 
సామాన్యమందు, నక = నకు, వ్యవస్థిత = నిశ్చయింపబడినది, తతః కా అందువలన, 

(బాహ్మణాదిభిః = [బాహ్మణుడు మొదలయిన, విశిషై = విశేషములై న, ఆధారై = ఆధారము 

లతో, యుజ్యతే = సంబంధించును. 

తాత్సుర్భో ము “లేని వస్తువు'” అన్నది నజ్ఞుయొక అర్థము. ఇది సామాన్యా 

ర్థము. ఊత్తరపదము ఆ వస్తువును స్పష్టపరచును. ఇది విశేషమగును. కావున సామాన్యవిశేష 
భావ మెర్పడి, “'అబాహ్మణః”* మొదలగుచోట్ట కావలసిన యర్థము సిద్ధించును. 

వివరణము “ని అనునది అభావమును బోధించును. భావముయొక్క- నిషేధమే. 
అభావము. భావమనగా “ఉనికి” ఇచట ఈ ఉనికిని లేక సత్తను |క్రియగా తీసికొనవలెను, 

సత్తకు సాధనమైన్మఆధారమనగా ““ఉండు వస్తువు” అగును. దీనిని “ని” అనునది సామాన్య 

రూసమున నిషేధించును. కాగా “న” అనునది “లేని వస్తువు'' (ఏదయినను సరే) అను 



అని 

డు Sw ఆగ న్ [256 నర్థమును చెప్పును, బఎదప సమాసము జరిగినపుడు ఉత్తరపదార్థము విశేషమగును. నజరము 
నకును స కే వనే ® 
నకును ఉ త్త రపదార్థమునకును సామాన్యవి శేష భావము కుదురును. 

. విశేష విషయములు. ఈ పరిష్కారము వలన చిక్కులేవియు రావు. ఇందు 
న అనునది వాచకమే యగును. కావున వివకాదీ నముగా అర్ధ పాధాన్యమును గురించిన 

మూడు పక్షములును సరిపోవును, ఉదా : “అ[బాహ్మణః = (బాహ్మణుడు - లేనివాడు.” 
భర్థ ప పరా మ యొక్క పాధాన్యము. “లేని [బాహ్మణుడు అని చెప్పినచో 
త్త ర్థ ఏయి. (దాహ్మణత్వము లేని వ్య క్రి" అని అన్నచో అవ్వవదార 

పాధాన్యము, ఇ్రై “అపాచకః'' మొదలగుచోట సామాన్య ఏ శేషభావముచే ఆయా క్రియా 
విశషమునకే నిషేధము చెందును. “అకృత్యా” మొదలగుచోట్ల కూడ ఇవే సామాన్యవిశేష 
భావమును ఊహింపవలెను. " | 5 

అవతారిక వాక్యమందు ద్యోతక మైన నక్షునకు, వ్వతియందు వాచకత మెట్టు కుదురునను శంకకు సమాధానవ రాడు న్ | వ 09 సమాధానము చెప్పుచున్నాడు. 

En వృతా యథా గతాద్యర్హముపాదాయ నిరాదయః । 
యుజ్యంతే సాధనాధారై ర్న ఇ్ సమానేఒపిస (కమః ॥ 250 

కః _ గగ = నిర్ మొదలగునవి, వృతా = వృ త్రియందు, గ తాద్యర్థమ్ = “గతీ మొద ల అల ష్ ల ది or అర్థమును, ఉపొదాయ = స్వీకరించి, సాధనాధారై 8 = కారకములె న [దవ్యములతో 
= 2 న = 

గా న | 
యథా = ఎట్టు, యుజ్యంతే = కూడునో, నజ్ర్సమాసే + అపి = నక్సమాసమందును 
సః = అదియే, కదుః = తీరు. 

దక దళయ నిర్ (గపుమించుట, అతి (అతి క్రమించుట, మొదలగునవి 
§ 0 అవ్యయములు, కాని నిష్కాకాంబిః' (న్మిష్కాంతః కౌళాంబ్యాః =కౌ కాంబి యను నగరమునుండి వెడలినవాడు) అతిఖట్వ: (ఖట్యామ్ - అతి,కాంతః = మంచమును దాటినవాడు) మొదలగు సమాసములలో అవి ఆయా దవ్యములనే బోధించును. అదే న్ య సమాసమందలి “ని అనునది “లేని వనువ*” గలుగును. న్తువు అను నర్ధ్భమును సామాన్యముగ చెప్ప 

ద్ర న శబ్ద శ్రి ననుసరించి, నిష్కాళాంబి* మొదలగు సమాసముల 
లోని మొదలగు అవ్యయములు (సహజముగ ద్యోతకములై నను) “న్మిష్క-మించిన 

విష స్ు అబాహ్మణః” మొదలగు సమాసమందలి “ని అనునది “వేని స్తు మాన్యరూపములో చెపును. అటు కాకు స 
సమే రాకపోవును. (వాకదళలో *' ఎ ట్లు కాకున్న సామర్థ్యము కుదురనందున సమా - (వాక్య నీ అను దానికి “అభావము” అనియే యర్థము). 256 

(on 

అవతాలరితో_ న స న 
నడు ల వ అనిత్సామాన్యమును (లేని వస్తువు _ అను అర్థమును) చెప్పి 

శు ఉత్త గా అర్థమే విశేషనుగుటవలన ముఖ్యమని తెలిసిపోవును. అయి 

సముద్దేశము 797 పదకొండము 
258 ] 
నపుడు అర్థ[ప్రాధాన్యము విషయమున వెనుకటి వికల్పము లేట్టు కుదురును ? - అను శంకకు 
బదులు చెప్పుచున్నాడు. 

శో॥ త తాసతి నజో వృ త్తే రాహ్మణక్షత్రియాదిభిః । 

వి శేషణవి శేష్యత్వం కల్స్యతే కుబ్దఖం జవతీ ॥ 2గ్ 

= | తత్ర = అచట, అనతి = అసత్తునందు (లేని వస్తువు), నణః = నష్ఞు, వృ త్తేః (పవర్హిం 

చుట వలన, (బాహ్మణక్షతియాదిభిః = 'బాహ్మణ, శ్ష[తియ మొదలగు పదములతో, కుబ్జ 

ఖంజవత్ = ““కుబ్బఖంజ”, అను సమాసమందువలి, విశేషణవి శేష్యత్వమ్ = విశేషణ వి శేష్య 

భావము, కల్ప్యతే = కల్పింపబడును. 

తాత్పర్యుము--- “అబాహ్మణః”” “అక్షతియః”" మొదలగు నజ సమాసము 

లలో నజ్ఞు లేని వస్తువును సామాన్యమును చెప్పును. అయినను దానికిని బాహ్మణాదులకును 

““కృబ్ద ఖంజః'” అను సమాసమందువలె “ఒకటి విశేషణమనియు, వేరొకటి విశెష్యమని 

యును” విశేషణ విశేష్యభావమును చెప్పుకొనవలెను. 

వివరణము. కుబ్దః = గూసివాడు, ఖంజః = కుంటివాడు. కుబ్దళ్చ = అసౌ = 

ఖంజశ్చ = కుబ్బఖంజః (గూనియు కుంటియునగు వ్య క్తి. ఇచట రెండును విశేషణములే. 

విశేష్యమైన వ్య క్రి వేరుగా ఉండును. అయినను ఈ రెండు పదములకును స్వేచ్చగా విశేషణ 

విశేష్యభావమును కల్పించి కర్మధారయ సమాసమును సమర్థింతురు. (కుబ్జ అన్నది విశేవ్య 
మనియు, ఖంజ అనునది విశేషణమనియును మార్చినచో “ ఖంజకుబ్దః అనియు వాడవచ్చును) 

అటే నజ సమాసములో విశేషణ విశేష్యభావమును స్వేచ్చగా కల్పింపవచ్చును. అపుడు 

అర్థ ముయొక్క- [పాధాన్యము కారుమారగుచుండును. కాగా దానిని గురించిన వికల్పములు 

సమంజసములే ఆగును, 12571 

అవతారిక ___ అట్టు పెశేషణ విశేష్యభావమును స్వేచ్చగా చెప్పినపుడు సిద్ధించు 

ఫలితమును చూపుచున్నాడు. 

ట్లో॥ కామచారే చ సత్యేవమసత ః స్యాత్ (పధానతా | 

గుణత్వమిత రేషాం చ తేషాం వా స్యాత్ (ప్రధానశా ॥ 258 

ఏవమ్ = ఇట్టు, కామచారే = స్వేచ్చ, సతి + చ =ఉండగా, అసతః ఆ అసత్తునకు (లేని 

వస్తువు = అను సామాన్యమునకు), (ప్రధానతా = (ప్రాధాన్యము, స్యాత్ = అగును, ఇతరేషామ్ 
= మిగిలిన వానికి (|బాహ్మణ, మొడలగు విశషములకు), గుణత్వమ్ + చ = గుణభావమును 

(అఆ పాధాన్యము), స్యాత్ = అగును, వా = లేక, తేషామ్ = ఆ విశేషములశే, [పధానతా= 

(పాధాన్యము, స్యాత్ = కలుగును (సామాన్యము ఆ|పధానమగును). 

తాత్పర్యము. నజ సమాసములో విశేషణ విశేష్యభావమును స్వేచ్చగ చెప్ప 



వాఠ్యపదీయము 798 వృత్తి వ . [259 
చ్చునన్న పుడు, ఒకసారి అసత్సామాన్యము'' (నణార్థము) ముఖ్యమె, |బాహ్మణాది విశేష 

ములు అ|పధానములగును. వేరొక సారి వికేషములే (పధానమై అసత్సామాన్యము ఆ| పధాన 

మగును, 

వివరణము... ““అ|బాహృణః'” = [వాహ్మణుడు = లేనివాడు. ((దాహ్మణ పదా 
ర్థము విశేషణము, నజుర్ధము వి శేష్యము) ఇదొక రీతి. ఇందు పూర్వపదార్థము ముఖ్యమగును. 
అ(బాహ్మణః = లేనివాడు _వాహ్మణుడు ఇదొక రీతి. ఇందు ఉత్తరపదార్లము |పధానము 
ఈ రెండు రీతులను అంగీకరించిన పుడు “బాహ్మణత్యము లేని వ్య క్రి” తను వేరొక రీతిని 
కూడ అంగీకరింప వచ్చును, ఇందు అన్య పదార్థము ముఖ్యమగును. ఇట్లు అర్హ | పాధాన్యమును 
గురించి వికల్పములు బయలుదేరును. న 

విశష విషయములు. కాగా వాక్యమందలి నజ్ఞం నిషేధమును మా[తమే సూచిం 
చును, అది దో్భోతకము. కావుననే అవ్యయము, (లింగవచనము లుండవు). వృ త్రియందలి 
నజ్జు వాచకము, అసత్సామాన్యమును అది చెప్పును. దానికిని ఉ త్రరపదమునకును విశేషణ 
విశేష్యభావము. అందు స్వేచ్చ గలదు. కావుననే “దీని యరము ముఖ్యమని”"' విచారణ 
చేయట కవకాశము కలిగినది. ఠి 12581 

ఆవతారిక._ ఇట్టు నజ సమాసము విషయమున థాష్యము చూపిన మూడు 
పక్షములును సమర్ధింపబడినవి. అందు ఉఊత్తరపదార్గము ముఖ్యమను పక్షమును ముందుగా 
భావ్యకారుడు సమీక్షించెను. ఆ తీరును వివరించుటకు |పారంభింపుచున్నా డు. 

లో (ప్రాధాన్యేనా శితాః పూర్వం (శుతేః నామాన్యవృ త్తయః ! 
విశేష ఏవ (ప్రక్రాంతా (వొహ్మణకతియాదయః ॥ 259 

_్రాహ్మ్యణన  తియాదయః = (దాహ్మణ, క్ష|తియ, మొదలగునవి, శుతేఃః = వినుటవలన, 
క చ్రయః = సామాన్యమైన అర్థమందుండునవియె, విశేష -ఏవ = విశేషమైన 

అర్థమం 1 పూర్వమ్ = ముందుగా, [పకాంతాః = [పారం భింపబడినవై , (పాధాన్యేన = 
ముఖ్యములుగా, ఆ[శితాః = ఆ శయింపబడును. 

జ తాత్పర్యము... అ(బాహ్మణః - మొదలగు నజ సమాసములలో [బాహ్మణ - 
మొదలగు ఉత్తరపదములు, నివృత్తితో (ఆభావమ్బు కూడిన తమ, తమ ఆర్థములనే ముఖ్య 
ములుగా బోధించును. “నీ అనునది వానికి విశేషణమగుచు సిద్ధముగానున్న నివృ తిని వెల్లడి 
చేయను. సంరూపము ఒకటిగానే వినిః ్ ాసమంద 

గరూప &క టిగాన వినిపించినను (వెరు స్థలములలో) నజ సమాసమందలి 
చివరి పదములు అభావవిశిష్టమైన స్వార్థమును చెప్పును అనవలెను. 

వివరణము... దాహ్మణ శబ్ద మన్ని చోటులందును ఒకే విధముగ వినిపించును, 
అయినను నజ ్సమాసమున అది “లేని ద్రాహ్మణత్యము గలవాడు” అను భావమును సమ ర్పొంచును. పిదప “ని అనునది ఆ భావమును విశదము చేయును. ఉన్న ధర్మమును నజ్ఞు 
పోగొట్టజాలదు. అందుచే ఇట్టు చెప్పక తప్పుదు, 1259" 
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అవతారిక. కాగా విశేషణ విశేష్యభావ మేర్చడి ఉ త్రరపదార్థము ముఖ్యమగునని 

దృష్టాంతముతో చూపుచున్నాడు. 

ట్లో॥ యథా గారాదిభి న్తేషామవచ్చేదో విధీయతే | 
ఆసతాప్యనభివ్య క్షం తాదాత్మ్యం వ్యజ్య తే తథా ॥ 260 

తేషామ్ = వానికి (బాహ్మణ మొదలగు పదముల అర్గములకు), _గౌరాదిభిః = గౌర, మొద 

అగు పదముల అర్థములతో, అవచ్చేదః = వేరుచేయుట (సంబంధము), యథా = ఎట్లు, బిదీ 

యతే = విధింపబడునో, తథా = అట్టు, అసతా ₹ అపి = లేని వస్తువుతో కూడ, అనభి 

వ్యక్రమ్ = విస్పష్టము కాని, తాదాత్మ్యమ్ = అభేదము, వ్యజ్యతే = సూచింపబడును. 

తాత్పర్యము “గౌర?” (తెల్లని) మొదలగు పదములు ““బాహ్మణో మొద 

లగు పదములకు విశేషణములై “తెల్లని [దాహ్మణుడు” మొదలగు రీతిని మొత్తముపై ఒకే 

వస్తువును బోధించును. అబే “ని” అను దాని యర్థము (నివృత్తి = అభావము) కూడ విశేష 

ణమై “లేని బాహ్మణత్యము గల వ్య క్రి” అను భావమును కలిగించును. అయినను |జాహ్మ 

ణాది శబ్దములు తొలుతనే నజణర్థముతో కలిసియుండుటయు, నజ్ఞు చేరగానే ఆది విస్పష్ట 

మగుటయును ఇచటి విశేషము. (అ|బాహ్మణః = న + బ్రాహ్మణః - ఇచట [బాహ్మణ 

శబ్దము ““అ్మ(బాహ్మణః”* అను నర్భమును చెప్పును. దానిని “నీ అనునది వెల్లడించును. 

అవతారిక __-- ఉన్న వస్తువునకు విశేషమును చెప్పుటకై విశేషణమును చూపుట 

సహజము. కాని నజ్జు వస్తువుయొక్క. అభావమును చెప్పును. దానికి విశేష్యమైన వస్తువు 

కూడ అభావము గలదియే (లేనిది) అగును కాగా ఉత్తరపదార్థమే లేనపుడు దానికై ఊ త్తర 

పదమును |ప్రయోగించుటయు, నజ్ఞునకును దానికిని విశేషణ విశేష్యభావమును చెప్పుటయును 
ఎట్టు సంభవించును ? - అను శంకకు సమాధానము చెప్పుచున్నాడు. 

లో యథా సత్సాభిధానాయ సన్నర్థః పరికల్ప్య'తే | 

త థాసతాభిధానాయ నిరుపాభ్యో వికల్ప్య'తే it 261 

సతాభిధానాయ = ఉనికిని చెప్పుటకు, .ఆర్థః = అర్థము (పదార్థము), సన్ = ఉన్నదని, 

యథా = ఎట్టు, పరికల్ప్యతే = కల్పెంపబడునో, తథా = అట్టు, అసతాభిధానాయ = అభావ 

మును చెప్పుటకు, నిరుపాఖ్యః = ఆకారము లేనిది = విశేషరూపము లేని వస్తువు, వికల్ప్యతే 

= కల్పింపబడును. 

తాత్పర్యము--- ““బాహ్మణి' మొదలగు శబ్దముల ఆర్థములన్నియును కేవల 

ముగ |పయోగించినపుడు భావమునకును అభావమునకును సామాన్యముగానే ఉపయో గించును. 

భావమును చెప్పదలచినపుడు “సన్ బాహ్మణః' (ఉన్న (బాహ్మణుడు) అని విశేషణమును 

చూపుదుము. అట్టే అభావమును చెప్పదలచినపుడును “అసన్ (బాహ్మణః”' (లేని బాహ్మ 
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బుడు ఆని విఢేవ జ ఒలి 
262 

) ఇణమును కలుపుటలో దోషము లేదు. కాగా “అ బాహ్మణః'’ మెర చో 
అలి ట్ట నఇబ్టనకును ఉ త్తరపదమునకును విశేషణ విశేష్యభావము కుదురును. 

వివరణము... వన్య 9» వస్తువు ఉన్నదని” చెప్పుటకు డానిని నిర్దేశంచుట తప్పనిసరి 
అయిన టే, “వష 53 ఖో 

“వృతః ల దని చెప్పుటకు కూడ దానిని స్పష్టముగ చెప్పక తప్పదు. ఉదా ; 

తీరదు. విషయవే Ail ఉకును “నా౭ స్త అనుటకును గూడ ఈ పదమును వాడక 

భావాభావసాధారణము నపుడు నిషేరము కుదురదుగదా , కావున ఏ పదారమునయినను 
విశ అమిగౌ తొలుత వాడుదురు. పిదప సందర్శమునుబటి పౌవరూపమెన 

యొక్క సంత్తను “ఉప్రదారస త్త” పుదురు. ఇట్లు సామాన్యమైన పదార్థము బడినది) నత సమాసవ్వున్న క అని యందురు. (ఈ యంశము 250 వ కారికలో వివరింప 
గె గు 4 అట్ట లు 

త్రరపదము ఇట్టి సత్తనే బోధించును. దీని ననుసరించి నజ్ సమాసముతో పూర్శపదము విశేష జ్య ఒర వలెను. వ షణమనియ, ఉ త్తరపదము విశేష్యమనియును కల్పించుకొన 

విశేష విషయములు శ | బమువలన కలుగు అర్థ[పతీతి అంతయు బౌద్ధమే. 
(బుదియ (బుద్ధియందు జరుగు వ్యాపారము). మనస్సు అందించిన భావమునే ఏడో విధముగ శబము 

(an) బయలుపరచును మనసు 
న ఆతివిచితములైన కలనలను చే 

జా AD యును. వానికి శబ్దము లొక ఆకా x అ (న్య కషప కి విశేష్యభావమంతయు అట్టి కిల్పనమే. ఉదా: “నీలోత్సలమ్'' వ తనీ my ఒకటియే. (నలుపు వేరుగను, కలువ చేరుగను సృష్టిలో జ్ వశషమున గ్ భేదమును కల్పించి “నీల శబ్దము విశేషణమనియు, ఉత్పల న ల చెప్పుదురు. ఈ విధముగనే “అ|బాహ్మణః'” మొదలగుచోట్ల భ్ షణ విశేష్య భావమును శబ్దము బహిరంగము చేయునని భావింపక తప్పదు. “ 
ఆవతాదిక____ fo: 99 రాకడ” మరియు “'అబాహ్మణః”' మొదలగుచోట ఉ తరపదము “తత 

ఎ్రశుడు (|బాహ్మణ సదృశుడు = |బాహ్మణు డుకాడు క్ల తియాదివ క 

శో కతియాదౌ ప దా పదం కృతా బుదిః: న 

చొతొ ఖీనాా త లి! ఎ ఫి "తాంతర్మాశయా లీ “న్నాం తతః సతాం (ప్రసక్తామపకర్షతి ॥ 262 
సత్తాంతరా[శయా = వేరొక నత ల మలి నా! తను అవలంవి చిన ~ యుడు మొదలగు వానియంద్ల సంక “కి గౌ దిద్ధి, క్షతియాదౌ = కషి 
పిదప, జాత్యా = జాత్తిచే కై అడుగును, కృత్వా = చేసి (పెట్టి, తతః = =సతన్న ఈ ' భిన్నామ్ = వేరయిన, |పసకామ్ = ఉండుటకు సిద్ధమైన, సత్తామ్ : అపకర్షతి = లాగివేయును. లా 7 ల 

తాత్పర్యము. 
మును వయోగంద న దర టాౌశిణుడు కాని వ్య_క్రియందు, [భాంతివలన [బాహ్మ్హణ శబ 

9 ములో, ని' అనునద్రి చేరి “అతడు (బావ్మణుడు కాని 
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వ్య క్రి” అని తెలియజేయును. కాగా “అ బాహుః) 

శుడై (బా 

పదకాండ ము 

Tar న. లం “sf 
అను సమానము |బొహ్మాణ సద్భ 

హ్మణుడు కాని వ్యక్తి అను అర్థమును తెలియజేయును 

వివరణము | బాహ్మణుని పోలికలుగల క్షతియుడొకడుండును. ఆతనిని చూచి 

“బాహ్మణః' అనుటకు మనసు తొలుత తొందరపడును. పిదప నిర్ణ య ముకి లిగి, వెంటనే 

“ని'కారమును చేర్చి “అ, బాహ్మణః - అయమ్ - క్ష్యతియః'” అని అందురు. ఈ విధముగ 

(భాంతిచే తొలుత ఉంచదలచిన జాతిని వెంటనే నళ్టు తీసివేయును. 

క వస్తువుకన్న కొంచెము వేరుగా ఉండినను ఆ వస్తు 
ళో చీ $3 

వుతో సమానముగా ఉండు వస్తువునే'' ఇచటి నక్టు బోధించును కావున 'అబాహ్మణః 
(sa 

నది ““(బాహ్మణుడు కాని మానవునే” తెలువునుగాని, రాయి, రప్ప మొదలగువానిని 

112621 

ఆ యీ నని £9 PX EA FE | ణి 

a 

శ 
అవతారిక... ''అభావఃళి అను నజ సమాసమున సమర్ధించుచున్నాడు. 

శో! అభావ ఇతి భావస్య (పతిషేఛే వివక్షితే | 

లం 
f 

సోపాఖ్యత్వమన్నాశిత్య (పతిషేధో న కల్పతే It 268 

అభావః 4- ఇతి = “అభావము”” అని, _భావస్య = భావమునకు, పతిషేధే = నిషేధము, 

వివక్నితే = చెప్పదలపబడినపుడు, సోపాఖ్యత్వమ్ = ఆకారము గలిగియుండుటను, అనా శిత్య 
= స్వికరింపనిచో, పతిషేధః = నిషేధము, న + కల్పతే = కుదురదు. 

తాత్పర్య ము “ద భావః = అభావః (లేకుండుట) ''. ఇచట భావమునకు 

(ఉనికి) ఆకారము లేదు. వాస్తవము" అది నిరాకారము. అయినను నిషేధము సిద్ధించుటకై 

భావమునకును మనస్సులో ఒక ఆకృతిని కల్పింపవలెను. ఇచటి భావళబ్దము అభావమును 

బోధించుననియు దానినే *ని అన్నది అభివ్య క్రము చేయుననియును అశుకొ నవలెను, 

వివరణము నక సమాసమువలన “తద్భిన్నమును తత్సదృళమును ఆగు 

వసువు” తెలియనన్నచో, అభావః అనుచోట సమన్వయమును చెప్పుట కష్టము. భావము 

కానిదియు, భావముతో సదృశ మైనదియునగునది అచట సంభవింపదు గదా అనగా అచట 

“భావమునకు నిషేధమే” తెలియునుగాని సాదృశ్యము తెలియనే తెలియదు. ఇట్టి చిక్కును 

తొలగించుటకు ఈ కారిక బయలుదేరినడి. 112 6811 

అవతారిక... ఈ సందర్భములో _ (ఉత్తర పదార్థము ముఖ్యమను పక్షములో) 

భాష్యకారుడు వేరొక తీరును చూపెను దానిని వివరించుచున్నాడు. 

శో॥ అనేకధర్మవచనె 8 శబైః సంఘాఖిధాయిభి 8 | 

ఏక దేశేషు వర్తంతే తుల్యరూపాః స్వభావత ః || 

[51] 

MC 

a వలు పలానా నలా హలా రయయతమ్తాయుయంటనా సాపాటు 

a 



వాక్యపదీయము 802 వృత్తి 
నేక Wu అర్య [264 అనక ధర్మవచనై 8 = వివిధములైన ధర్మములను చెప్పునట్టియు, సంఘాభిధాయిభిః = సము 

షీ ఒర దాయమును బోధించునట్టి, భబ్టైణ = శబ్దములతో, తుల్యరూపాః = సమానమైన రూపముగల 

శబ్దములు, స్వభావతః = స్వభావమునుబట్టి, ఏక దేశేమ == అవయవములందు, వర్తంతే = 
(పవర్తించును. - 

తౌత్ళర్భంయు_.._ సముదాయమును బోధించు శబ్బములే ఆవయవములను కూడ 
“9 sn ఆ బోధించుట (పసిద్ధమెయున్నది. ఉదా: త్రై లంభు క్రమ్ానూనె అనుభవింపబడినది, ఘృతమ్ 

క్రషు - ల na బు 2s భుక్షమ్ = నెయ్యి [తాగబడినది. ఇచట తెల, ఘృత శబ్దములు అవయవములనే టోధించును. 

(తైల ఘృత సముదాయమునంతను అనుభవించుట ఆనంభవము గదా :) ఆవశ్వకమెనపుడు 
జ a | ou 

ల్ కా ఆవేశబ్దములు సముదాయమును తెలుపును. ఆవే నళ సమానములోని బాహ్మణాది శబములు 
val జ గ ల 

© బ్రాహ్మణుని లక్షణములను పూర్తిగ బోధింపకుండ, కొన్నింటినే బోధించుననియు, ఆ విషయ 

మును నలు స*షము జేయు న న నజ్ఞం స్పష్టము చయుననియును వ్యాఖ్యానింపవచ్చును. అట్టయిన ఊత్తరపదార్థము 
ముఖ్యమగుట సులభమగును, 

ఎవర ణము. (1) సముదాయమును చెప్పు శబ్దములును, అవయవములను 
మాత్రము చెప్పు శబ్దములును భిన్నములే అనవలెను. (ఆర్థము వేరయినచో శబ్దము కూడ 
వేరగుట సం పదాయము. అయినను వాని స్వరూపమొకటేగాన “అవి వేరుకావ””ను భాంతి 
సహజముగ నుండును, (పండితులు కాని వారీ విభాగమునే (గహింపజాలరు) 

(2) తపన్సు, పాండిత్యము, వినయము మొదలగునవి (బాహ్మణుని ధర్మములు. 
అవి మొత్తము పదియని భావించినపుడు, అవన్నియు గల వ్య కిని “ బాహ్మణి' శబము 

కో అ జక Cd గ రి త్ ద బోధించును. అపుడది సముదాయవాచకము, అరే బఐవొ కొన్నియ ధర్మములుగల వ్య కిని 
బోధించుటకును (బాహ్మణ శబ్దమును వాడవచ్చును. ఆపుడది అవయవ వాచకమగును. 

(8) కాగా_ నజ సమాసములోని [బాహ్మణ శబ్దము ఏకదేశ వాచకమనుకొన 
వలెను. అనగా కొద్ది బాహ్మణ ధర్మములు గల క్షతియునిగురించి ““(బాహ్మణః” అని 
వాడదలతుము. కాని మరికొన్ని ధర్మములచట ఉండవు. అందుచే “న” అను దానిని కలిపి 
అ|బాహ్మణః' అని యందుము. “దాహ్మణ ధర్మములు కొద్దిగా ఉన్న క్షతియుడు”” 

అను భావము సిద్ధించును. 
' 

(4) ఈ పక్షమున (కాహ్య్మణ శబ్దము ధర్మసముదాయ వాచకము కాదనియు, 
అవయవ వాచకమనియును ను స్పష్టపరచును. ఉ త్తరపదము యొక్క అర్థము ముఖ 
మగును. వెనుక చూపిన రీతిని (దబాహ్మణత్వమునకు “ఉపచారస త” (లేకున్న ను ఉన్నటు 
భావించుట) ను అంగీకరింప నక_రలే హః W న ంచుట ఎ నక్కరలదు. కొంతవరకును [బాహ్మణ ధర్మములుండునుగాన, 
బాహ్మణత్యమున్న దనియే ఆనుకొనవచ్చును. 126 41 

టా. 

అవతారిక___ అాహ్మణః, అనుచోట ధర్మసముదాయమును చెప్పు |బాహ్యణ 
శబ్దము భాంతివలన అవయవవాచకముగా [పయోగింపబడుననియు, కొన్ని [వాహ్మణ ధర్మ 

న ముస్టేశము 803 పదకాండము 
266 ] 
ములు లేనట్టు “ని” అనునది సూచించుననియు చెప్పినచో, బాహ్మణ శబ్దమువలన కొన్ని 

ధర్మముల ఉనికియు, నజ్ఞువలన కొన్నింటి రేమియు తెలియునుగాన పూర్వోత్తర పదార్థము 

లకు సమన్వయ మెట్లు కుదురును ? - అను శంకను, దానికి సమాధానమును రెండు కారిక 

లతో చూపుచున్నాడు. 

ల్లో॥ యథై కదేశకరణాత్ కృత ఇత్యభిధీయతే । 

అకృత శ్చెతి సంఘాత స్పథై వాబాహ్మణే (క్రముః ॥ 265 

వీకదేశకరణాత్ = కొంత భాగమును పూర్తి చేసినందువలన, కృతః + ఇతి = చేయబడిన 

దనియు, అకృతః - ఇతి - చ = చేయబడనిడనియును సంఘాతః = సముదాయము, 

యథా = ఎట్టు, అభిథీయతే = చెప్పబడునో, తథా + ఏవ = అర్రే, అ బాహ్మణే = అబా 

హ్మణ, అను సమాసమందు, [కమః = తీరు, (భవతి = అగును). 

తాత్ళర్యుయు మొత్తము పనిలో కొంతభాగమును పూ ర్తీచేసినపుడు ఆ పనిని 

““కృతమ్'' అని అనవచ్చును. మిగిలిన భాగము పూ ర్తికానందున దానినే ““ఆకృతమ్'' 

అనియు పేర్కానవచ్చును. ఇచట కృత, అకత అను శబ్దములను రెండింటిని కూడ సము 

దాయము నుద్దేశించియే వాడుదురు. అనగా అవయవము యొక్క ధర్మమును (పూర్తియగుట 

లేక్ కాకుండుట) సముదాయమందారోపింతురు. ఊదా ; “కృతః - అకృతశ్చ - పాఠః 

= వంట అయినది - కాలేదు. (కొంత అయినది - కొంత కాలేదు. ఇచట వంట అన్నది 

సంఘాతము) ఇర “అ బాహ్మణః”' అనుచోట కూడ నజ్ఞును బట్టి “కొంత | బాహ్మణ 

త్వము కలదు - కొంత లేదు” అను భావము ఫలించునని అనుకొనవలెను. 

ల్లో! (బాహ్మణో ౬ బాహ్మణ స్తస్మాదుపన్యానాతీ (పసజ్యతే | 

అకృతే వా కృతాసంగాదవిశిష్టం కృతాకృతాత్ ॥ 266 

తస్మాత్ = అందువలన, _ ఉపన్యాసాత్ = నిర్హిశించుట వలన, (బాహ్మణః = (బాహ్మణు 

డనియు, అ[బాహ్మణః = అ బాహ్మణుడనియును, (పసజ్యతే = సంభవించెడిని, వా = లేక్, 

అకృతే = అకృతమందు, కృతాసంగాత్ = కృతశబ్దమును [పయోగించుటవలన, కృతా 

కృతాత్ = “కృతాకృతమ్'”, అను సమాసముకన్న, అవిశిష్టమ్ = వేరుకాదు. 

తాత్ఫర్భియు అట్టయినచో “అ బాహ్మణః'” అను సమాసముతో ఒకే వ్యక్తిని 

““బాహ్మణశ్న _ అ బాహ్మణళ్చ" ((వాహ్మణుడును బాహ్మణుడు కానివాడును) అని 

వ్యవహరించినట్టగును. కాని ఇది విరుద్ధము కానేరదు. ఒక సముదాయమును గూర్చి “కృతా 

కృతః” అని చెప్పినర్హే ఒక వ్య క్తినిగూర్చి “బాహ్మణా[వాహ్మణః'* అని అనవచ్చును. 

ఈ యర్థమునే “అ బాహ్మణఃి” అను సమాసము సమర్పించును. ఇట్టిచోట్ట ఏకదేశమందే 

సముదాయము ఆరోపింపబడును. 

వివరణము కాగా నజ్ సమాసమున నజుర్థమునకు ఊఉ త్తరపదార్థముతో సమ 
న్యయము కుదురును. ఎట్టి దోషములును కలుగవు. 12661 
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వప వన అ_బావ్యాణః ' అనుచోట. |బాహ్మణ శ బము ముఖ్యార్హమును 
ప క నజం 

న 
ఎఎ సూచించుట కే నకు క లిపి యుండునని చెప్పుచు న్నాడు, 

శో! అ స YE లొ ముఖ్యసంభవే తత్ర ముఖ్యస్య వినివృ_త తయే | 
శాస్త్రానా పభ్యానసమయే నజ్ల్ (సయుకో విశేషకః ॥ 267 

తత = అచ బుఖిసంభకే (6 ట, అముఖ్యసంభవే = ముఖ్యముకాని యరము పొసగునపుడు, ముఖసం = కక మయొకు. వినివ తయే = పోషటత శ 
సం సత్త ఎ వుటక్రై, కాస్త్రాన్వాఖ్యానసమయే = శాస్త్రముతో 

ఇ దు WOM య ఈ రెం ఆక గ్రా స సమంమునండు, విశేషకః == విశేషణముగా, నజ్ = ని కారము, 
_(పయుక్షః వామ యోని ౨వబడును. 

తొల్?రంవ య బల్ దతం '“అాహ్మ ఐక అను సమాసమును దాని యర్థము ను ఆఖండ 
0 వ్యాకరణము దానిని వి శ్రమించి చూప వడ oe పును. అపుడు 

నజ్ఞంను వేరుళేయల 
డలు ఏను, యు || సూ జరుగ ద్ [బాహ్మణ శబమిచట 'ముఖ్యార్థమును (పూ దిగ 

(బాహ్మణుడు బోధింపదని ఎ సృషపచి 
ల ఎయియిరి చును. ని 3 ॥ ర ల మారును. ) జీ క్రి న. అట్టు అది బాహ్మణ శబ్దమునకు విశేషణముగా 

G&G 

ళ్ టె ) rr 
మందు, అ|బాహ్మజణమానయ''” (అ వాం లా ఫ్ sae కర్ + 

సే వ oe 
[బాహ్బణమా,తుని త్రీ ఆర ఆం 

క డు క్ ల చచ్చుట _నంలీవించెడిని - అని 
చూపినాడు. ఆద్దా మును విశ 

టా L.] 

శ్లీ॥ పదార్థానుపఘాతేన దృశ్యతే చ విశేషణమ్ ! 
ఆధ జాతిమతో౬ర్ధన్య క శ్చిద్దర్యో నివ రితః ॥ 268 

తాత్పర్ణము... వసువుకు వాడ ప విశవణవు ఎంకయి వస్తువుకు వాడుచేయాకుండ్ల దానియందొక విశేషమును కూరు టు షణముయొక సఇభావవ 
| . 

వరల క్ a ప్రభావము. న ఇ అభావమును బోధించనుగాన అవి విశేషణమెనచో రపదారము అభావపషు పె 
న 

భావమునే తెచ్చి పె ష్టును. అది ఇష్టము కాదు. అందుచే సమానమున అది వ్యర్థమనవలెను. ఆట్టయినచో స 

హృణమానయ'” వాక ృమువలన జ గ లా అను వాక్యమువలన [దాహ్మణుడెన వానికి మా తమే (ఎవరో 
ణుని) ఆనయనము |; [పా ప్రించడి క నక - | ఒక (వాహ ఇ. హొటుకాక నజ కొద 'బాహ్నణ ధరాములన షపోనాటు 
నన్నచో ఆఅపుడును చికే;. న్య న ద ర DR గ్రా: (౪ చిక్కును దిగువ కారిక చూపును) - 

సముధ్రేశము 
270] 
మగు వస్తువునక నకు ల 

టా ౬ Gy న 

ధర్మము [పక్కతము నళ్షు విశేషణమన్నచో దానితో కలిసిన 
(| వ. ణో 

అల్లుకాక కొన్ని |జాహ్మణ ధర్మముల నివ్మ క్రిస్ (మరికొన్నింటి ఉనికిని) నక్ష 
రా అ జ fl | bay 

చెప్పునన్నచో వేరొక దోషము కలిగెడిని. 1268 
|] 

అవతారిక... ఆ దోషమును చూపుచున్నాడు. 

లో అవశ్యం (బాహ్మణే కశ్చిత్ క్వచిద్దర్మో న విద్యతే | 

వి శేషావచనా తత్ర నజఃః శ్రుతిరనర్దికా i 269 

 అునియంద్ర నను, కశ్చిత్=ఒకానొక, ధర్మః=ాధర్మము 

వళ్ళ్యమ్ జతప్పక, నగా విద్యతే = ఉండదు, తత = అచట (ఆ పక్షమున), వి శేషా 

వచనాత్ = విశేషమును చెప నందువలన, నణః = నక్షుయొక్క-, [శుతిః = వినబడుట, 

అనరికా జు రండి ము, 
థి లడ్డు 

కాళ్ళకు ము సంపూర్ణముగా [వాహ్మణ ధర్మముబుగల [బాహ్మణుడు సృష్టిలో 

ఉండడు. వం క్ర [బాహ్మణునియందును, ఏదో ఒక ధర్మము లోపింపక తప్పదు. అయి 

మెల్లపుడును కొన్ని గుణములను కలిగినట్టియు, కొన్నింటిని క్లిగి 

4 

యండనట్టియ. E వాహ్మణునే బోధించును. కాగా |[బాహ్యణ శబ్దమునకు ముందుగా న నకు: 

కలిపి సాధి ంచు వి వి శేషార్ధ మెదియు ఉండనందున అది వ్యర్థమే యగును. 

వివరణము. పె రీతిని న నకు చేయు పనిని (బాహ్మ ణశబ్దమే చేయునుగాన నజ్జు 

హోనయ” అను వచనమువలన బ్రాహ్మణ మా|తునేకే 
ee 

నీరర్ధ కము. ఆందుచే ఆ; బాహ్మణ మానయ అ 

12 69॥ ఆనయనము _పాప్రించుటి అను ఆత్నేసము అభ్రై మిగిలిపోవును. 

అవతారిక ఈ పక్షమున మరియొక దోషమును చూపుచున్నాడు. 

శో అవిశిష్టస్య పర్యాయో నళ్ల విశిష్టః (వసజ్యతే | 

అన్వాథ్యానాద్ది సాధుత్వమేవంభూతే (పతీయతే ॥ 270 

నత్షవిశిష్టః = నక్షాతో కలిసిన శబ్దము, అవిశిష్టస్య = నజుతో కలియని శబ్దమునకు, 

పర్యాయః = మారుపదముగ, [పసజ్యతే = సంభవించెడిని, ఏవంభూతే = ఇట్లు సిద్ధించిన 

శబ్దమందు (అబాహ్మణః, మొదలగునది), అన్వాఖ్యానాత్ = శాస్త్రము చెప్పుటవలన, సాధు 

త్వమ్ = సాధుభావము, |పతీయతే - హి = తెలియను గదా: 

తాత్సర్భంయు నళ్భునకును [బాహ్మణ శబ్దమునకును ఆర్థమొక టే అయినపుడు, 

“బాహ్మణః, అబాహ్మణః , గ అను రెండును పర్యాయపదములు (ఒకే యర్థమును చెప్పు 
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అను సూ,తము (పత్యేకముగ 

మొద లగువానికి సాధుత్యముగు చెప్పినది గదా! 

రెండు పదములు) కావలసి వచ్చును. *ీనఖ్ 2-2-8) 
(6 యం ఉలి! 
అబాల్యాణః 

న ఓ ఇర 
వస వివరణము... కొన్ని |బాహ్మణ ధర్మములుండుటయు, కొన్ని లకవోవుటయు ” 

శ అటో జ లీల ఇ 3 ఇటో అను నర్థము, నజ్ఞుతో కూడిన అ జబాహ్మణః అను సమాసమువలనను, “దాహ్మణః"' 
జడ ఆర్ జ్య న లర ఆ a ఇర్గ WU అల ను wr tt వ్ 11% అను కేవల పదమువలనను సద్ధించుట సమానమైనపుడు రెండును పర్యాయపదముల నుటలో 
అ తప్పు లేదుగదా : 

n2T7On 

అవతారిక... మీది దోషములకు పరిహారమును చూపుచున్నాడు. 

A పదార్థానుపఘాతేన యద్యప్యత విశేషణమ్ | 

ఉసపచారసతో౬ర్ధ స్య సావస్తాద్యోత్యతే నజణ్లా ॥ స్త! 

అత = ఇచట, యచూపి 
ఇ అల్లో అదం ఆ అద ఆ ఇ ~” ఆర్థమునకు, పదార్థానుపఘాతేన = పదముయొక్క_ అర్థమును పాడు చేయకుంద, విశేషణమ్ 

= విశేషణము, (భవతి = ఆగును ఆ 

= వెల్లడి చేయబడును. 
లో ల్ట/ | (b రి 

ea]/ 
( 

ఈ౭9 
Gs cA | ర జు Eb ర్త 

sae 
(గ 
eo 
Gb 

న. (as 4 తాత్పర్యము... అ|బాహ్మణః"” అనుచోట 'బాహ్మణ శబ్దమునకు “ముఖ్యమైన 
॥ అల్ల 5 rH ఖో ఠా మై ణు (బాహ్మణుడు కాడు” అనియే అర్థము. దానిని వాడుచయకుండగనే విశేషణ ముండవచ్చును. 
ఉన్న అర్థమునే నక్ఞం పకాశింపజేయును, 

ఎఎ రణము (బాహ్మణత్వము సంపూర్ణముగా లకున్నను, ఉన్నట్లు భావించి 
బాహ్మణ శబ్ద మదట వాడబడెననియు, ఆ భావమునే నకం విశేషణముగా నుండి నవపరచు ననియును అనుకొనవలెను కా ల్ n2Tla 

అభతారిక_... మీది భావమును సమర్థింపుచున్నా డు. 

శో విశేష్యమషు యథాభూత 8 పదార్గః సమవసిత$ | 
గ యు 

తధథాభూపే తథాభావో గమ్యుతే భదహేతుభి i 212 

పదార్థః = పదార్థము, యథాభూత; = ఎట్టి స్వరూపము గలిగి, విశేష్యెష = విశేష్యము 
లందు, సమవస్థితః = ఉన్నదో, తథాభూతే = ఆ విధముగ ఉన్న దానియందు, తథాభావః 
= అట్టుండుట , భేద హేతుభిః = భేదమునకు కారణములై న, విశేషణములచే, గమ్యతే = 
తెలియబడును. 

తాత్ఫర్యంమ_ విశేష్యమగు వస్తువు ఉన్నదున్నట్లుగనే యుండును. అందలి 
ఒకానొక విశేషధర్మమును మాతము విశేషణము (పకటించును. ఉదా : ““సీలోత్చలమ్”” 
(నల్ల కలువ). ఇచట కలువయందుండు “నలుపు” అను విశేషమును నీల శబము పక 
టించును. అనగా విశేషణము కొత్తగా ఓక అంశమును తీసికొనివచ్చి విశేష్యమందుంచ 

నముధైైశము 807 పదకాండము 
274] | 
దనియు, విశేద్యమందు సిద్ధముగా ఉన్న అంశమునే ప్రత్యేకమైన పదముతో (పకటించు 
ననియును పర్యవసించును. అరే (పక్సితమున |జాహ్మ ణశ'ట్టము విశేష్యము. *““ఆరోపింప 

బడిన |బాహ్మణత్యము గలవాడు” అని దీని యర్థము, దీనినె విశేషణమైన నజ విశద 

పరచును. “ HATE 

అబ తారిక్. మీది చర్చవలన నషా విశేషణము కావచ్చుననియు, ఉ త్తరపదా 

రము యొక్క- నివృత్తిని (ఆ యర్థము లేకపోవుటను) అది సూచించుననియును తేలినది, కాస్ 

“ఆఅ బాహ్మణః”” మొదలగు సమాసము లలో ““బాహ్మణ” మొదలగు ఉ త్తరపదము యొక 

ఆ శాట్ జీ ఈ 
ఆరము నివ దించుట ఎట్టు కుదురునని ఆ వ్నెపించుచున్నాడు. 

(థి  అనాయణాటిలి 

క్రో॥ నివృ త్తేఒవయవస్తస్మిన్ పదార్హే వర్తతే కథమ్ | 
నానిమితా హి శబ్దస్య (పవృ త్తిరుపపద్యతే || 278 

నివృ శే = సోయిన, తస్మిన్ = ఆ, పదార్థ = పదార్థమందు, అవయవః = ఏకదెశము, 

(ఒక భాగము), కథమ్ = ఎట్టు, వర్తతే = ఉండును? అనిమిత్తా = [పవృత్తి నిమి త్రములేని 

[పవృ తిః = పవ్బ తి, (అర్థమందు వర్హించుట) శబ్దస్య = శబ్దమునకు, న శా ఉపపద్యలగా 

హి = కుదురదు గదా! 

బాహ్మణః" అనుచోట (బాహ్మణ శబ్దము ఏకదేశచబాచక 

మసి (ఏదో కొంత (బాహ్మణత్వముగల వాసిని చెప్పునది) ఇదివరకు నిశ్చయింపబడినది. 

ఇపుడు ఉత్తరపదము యొక్క_ అర్థము పూర్తిగా నివ ర్జించునన్న చో, “ బాహ్మణత్వమ "ను 

పవృ త్తినిమి త్రమే పోవునుగాన ““బాహ్మణ' అను శబ్దమునే వాడకూడని పరిస్థితి 

ఏర్పడును. కాగా అవయవ వావకముగా [బాహ్మ్యణ శబ్దము కుదురనపుడు, విశేషణముగా 

ఉన్న నలు మాత మేమి చేయగలదు ? 112 TE 
షః 

తాలళ్ఫ్ళీర్భం మ. “| 

అవతారిక. అ బాహ్మణః, అనుచోట [దాహ్మణళబ్దము సహజముగనే “| ఖాహ్మ 

ణత్యము కేకుండుటి'ను చెప్పునన్నచో, నజ్జును వాడుటయే వ్యర్థమని చెప్పుచున్నాడు. 

లో ఆరాచ్చబ్దవ దేకస్య విరుద్దేఒగ్థ స్వభావతః | 

శబ్బస్య వృ_తిర్యద్య స్తి నజఃః _శుతిరనర్ధికౌ ॥ 274 

ఏకస్య = ఒకటేయగు, ళబ్దస్య = శబ్దమునకు, ఆరాచ్చబ్ధివత్ = ““ఆరాత్'' అను శబ్దము 

నకు వలె, స్వభావతః = స్వభావము ననుసరించి, విరుద్దే = విరుద్ధమైన, అర్థే = అర్థమందు, 

వృత్తిః= ప్రవృత్తి అస్తి + యడి = ఉన్నచో, నఇః = నక్టుయొక్కం, శ్రుతిః = వినుకవి, 

అనర్థికా = నిష్ఫలము , 

తాత్పర్యము--- “*ఆరాత్ * అను ఒక అవ్యయమున్నది. “దూరము = దగ్గరో 

అను విరుద్ధ ములై న రెండర్గములను కూడ అదియే బోధించును. అది దాని స్వభావము. అల్లి 
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క సమాసమందలి ఉ త్రరపదము తన అర్థము పమ తన యర్ణములేకుండుటను గూడ సహజ 

ముగనే చెప్పును. అందు లంచము. గహింపవలెనన్నలో నజ్ఞును [ప్రయోగించు 

టయే వ్యర్థమగును. 

ఎ౨ఎవరణము____ అర్ధముయొక్క- అభావమును ఊత్తరపదమే చెప్పినచో |ప్రకర 

ణాదుల వలన అభిమతమైన తాత్పర్యము సిద్ధించునుగాన (అర్థాభావము తెలియుట) ద్యోత 

కముగానై నను నజ్జును ఉచ్చరించుటవలన పయోజసమేమి ? ( (బాహ్మణ'” ' శబ్దమే మ సందర్భ 

మును బట్టి బదాహ్మణుని |బాహ్మణుడుకాసి క్ష|తియాదులను బ్ శో దింపగిలుగును 112 "7451 

అవతారిక. ఆట్టుగాక పదార్థముయొక్క- నివృత్తికి న్ను ద్యోతకముకాద నియు, 

వాచకమే అనియు అన్నచో.- 

శో అథస్యభావో వచనాదన్యా ఖ్యేయత్వ మర్షతి | 

తద్వాచ్యమ్మప్రసిద్దత్వాన్న ఇార్గో వినివర్త్యతే ul 275 % 

థ = లేక, స్యభావః = స్వభావము, వచనాత్ = వచనమువలన, అన్వాఖ్యేయత్వమ్ = 
చెప్పదగియుండుటను, అర్హ త్రి= వై పొందినట్లయినచో, తత్ = అదొ, ఆపసిద్దత్వాత్ = 

(పసిద్ధము కాక పోవుట వలన, నమా శా నజాచే, ఆర్థః = , నినివ ర్యతే= పోగొట్ట 

బడును” అని, వాచ్యమ్ = చెప్పవలసియుండును. 

ఉ_త్రరపదము క్క 

అర్థమును అది హోగొట్టుట _పసిద్ధము కానందున, “నణ్బబును పలికి ఉ త్తరపదార్లమును పోగొట్ట 

వలయును” అని వేరుగా చెప్పవలసి వచ్చును. 

లో వివరణము. కట్టు ద్యోతకమన్నన సు వాచకమన న్నను చిక్కు, ఏర్పడుచున్నదని 

ఫలించును. 27 H2T5n 

అవతారిక _._ “న్య ద్యోత కమె అనియు ఉ త్రరపదాగ్గము సహజముగనే పోవు 

ననియును'' భాష్యకారుడు సిద్ధాంతమును చూ పెను, దానిని వివరింపుచున్నాడు. 

శ్లో యద్యప్యుభయవృ త్తిత్వం (ప్రధానం తు (ప్రతీయతే । 

(ప్రస్థానం గమ్యతే శుద్ధి తదర్దేఒపి న తిష్టతౌ ॥ 276 

యద్యపి వాస్తవముగ, ఉభయవృ త్తిత్వమ్ = రెండర్థములందుండుట, (భవతి = అగును), 

తు: కాన్స్ [పధానమ్ = (పపసిద్ధమైన అర్థము, (పతీయతే = = తెలియబడును, తదర్థే అపి 

= ౪0౮ యర్థము గలదైనను, శుద్ధి = శేవలముగానుండు, తిష్టతౌ = నా అను ధాతువునందు, 

పస్థాన మ్ = పయాణము, న mn గమ్యతే = తెలియబడదు. Py 

తాత్సర్యము పరస్పరము విరుద్దములై న రెండర్లములను శబ్లములు సహజము 
థి రు ® ద , 

. 

[ 

ba 
| 

| . 
' 

ఎకరం కరా కక 

ia 
| 
: 

ధాతువు ' 'సిలుచుండుట'” ఆను నరముసు ముఖ్యముగా 
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ne చెప్పవచ్చును. కాని (పసి ద్ధమైనట్టి యర్థము మాత తమె శబ్దమువలన తెలియును. రెండన 

యర్థము తెలియుటకై దో, తక మైన ఒక శబ్ద ముండవలెను, “స్థా (| (నిలుచుండుట) అను 

ర్థ చెప్పును. ఆప్టే “బయలుదేరుట” 

అను నర్భమును గూడ అదియే చెప్పును, కాని “పి అను ఉపసర్గము ద్యోతక ముగ 

ఉన్నపుడే ((పతిష్టతే = బయలు దేరుచు చున్నా డు) అది పయాణమను నర్జమును దోధింపగలదు. 

వివర ణము__- 'పతిస్థతే . ఇచట కేవలము “* పి” అను దానికి పయాణమను 

అర్థము లేదు. కావున “స్థా” అను ధాతువునకే ఆ యర్థమున్న దనవలెను. అవే కేవలము 

' ధాతువు కూడ 'పయాణ మును బోధింపజాలదు. కాగా “సా ధాతువునకే ఉన్న 

రెండవయర్థమును (బయలుదేరుట) వెల్లడి చేయుట కుపసర్గము పనికివచ్చును 

ఈ విధముగనే “అ బాహ్మణః” అనుచోట (బాహ్మణశ బ్దము ఒ కాహ్మణక్వము 

వేకుండుట'ిను సహజముగనే చెప్పును కాని ఆ విషయము స ఎష్టప ఎకుకు నషా ను (న) 

చేర్చవలెను. ఇట్లు “న "కారము ద్యోతకమే అగును. 

విశేష ఎినవయములు చీకటిలో క నబడకున్న వస్తువులను దీపము వెల్లడిచేయును 
లు 

అటే సహజముగ శబ్దమే బోధీంచు పదార్థముయొక్క ఆభావమును ను విశదపరచును. 

నీప్మువలె అది అచల ఉండవలెను. ద్యోతకత్వమనగా ఇట్టిదియే. కాగా నక సమాసమందలి 
కారము ద్యోతకమని స్థిరపడినది. 1వ Gu 

అవతారిక... ఆ(పసిద్ధమైన ఆర్థమందు (అభావము) | |బాహ్మ ణశబమును పయో 

గించుటయు, ద|ోతకమ.గా నళ్టును కలుపుటయు ఎందుకని ఆకేపించుచున్నాడు 

శో కిమర్హమత థాభూ తే సతి ము్యార్ధసంభ వే | 

భేద ద్రాహ్మణకబ్లస్య నృ త్రిరభ్యుపగమ్యతే i 277 

ముఖ్యార్థ సంభ వే - సతి = ముఖ్యమైన అర్థమునకు అవకాశమున్న పుడు, అతథాభూతే = 

అట్టిదికాని, ఖేదే = వేరయిన ఆర్థమందు, (బాహ్మ ణశబ్ధన్య = [బాహ్మణశబ్దమునకు, వృత్తి తిః 

= ప్రవృత్తి , కమ మర్థమీ = ఎందుకొ రకు, అభ్యుపగమ్యతే = ఆంగిక రింపబడును ? 

తాత్సర కము అ|బాహ్మణః, అనుచోట (వాహ్మణశ బ్లము “ బాహ్యణుడుకాని 

క్షతియాది వ్యక్తిని” చెప్పునందురు. ఆ యర్థమును “న''కారము వెల్లడి చేయునందురు. 

అటియెడల “క్షృతియః”' మొదలగు కబ్దములనే సూటిగ వాడకూడదా ? శబ్బ్దముయొక గ 
A) 

ముఖ్యార్థమును పోగొట్టు ఈ కల్పనమంతయు ఎందుకు ? n2TT 

అవతారిక పై ఆషేపమునకు భాష్యకారుడు చూపిన సమాధానమును వ్యాఖా 

నింపుచున్నాడు. 

శో అయం పదార్ధ ఏతస్మిన్ కక్రియాదౌ న విద్యతే | 

ఇతి తద్వచనః శబ్దః (పత్యయాయ (ప్రయుజ్యతే ॥ 278 
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అయమ్ = ఈ, పదార్థః = పదముయొక్క_ అర్థము, ఏతస్మిస్ = ఈ, క్షతియాదౌ = క్షశశ్రి 
యుడు మొగలగు వ్య క్తియందు, న - విద్యతే == లేదు, ఇతి = అని, పత్యయాయకా తెలియు 

టకై, తదంచనః = ఆ యర్థమునువెప్పు, శబ: = శరుము, [పయుజ్యతే = వాడబడును. 
చా! థి ది లు [3 

తాత్పర్యము. అవివేకమువలనగాని పొరపాటుగా నిర్ధశించుటవలనగాని క్షతి 

యాది వ్యక్తిని బాహ్మణుడనుకొన్నపుడు, ఆ భ్రాంతిని పోగొట్టి “ఇచట బాహ్మణత్యము 
లేదు'' అని స్ప్సష్టపరచుటకై (బాహ్మణకశబ్లమునే వాడుటయు, అభావము వెల్ల డియగుటకు 

నక్లాను చక్చటయను జరుగును, 

వరణము___ కేవలము నకారమునే వాడుటవలన [ప్రయోజనము లేదు. అది 

ఏ పదార్థము పోగొట్టునో తెలియదు. కావున “పోవు పదార్థమిది” అని తెలియటకు 
(బాహ్మ్యణాదిశబ్దమును చెర్చవలెను. అట్టుగాక సూటిగా క్షతియః'” అన్నచో [వాహ్మణ 
త్వము పోయిన నట్టు తెలియనే తెలియదు. కాగా (బాహ్మణత్వమున్నదని | భాంతిపడినచోట్ట, 

“అది లేదని'' స్పక్టవరచుటకె ఇట్టి ఏర్పాటు తప్పదని ఫలించును. 1278 

అవతారిక = బోద్ధ యగువాడు (శబ్దమును విని అర్ధమును తెలియువాడు) ఎల్టపు 
డును బుద్ధి పరికల్పితమైన అర్థమునే తెలిసికొనునని చెప్పుచున్నాడు. 

శో బుద్దేర్విషయతాం (పాస శబ్షాదర్హ (పతీయతే | 

(ప్రవృత్తిర్వానివృ త్తిర్వా (శుత్యాహ్యర్హోఒనుష జ్య శే Il 279 

బుద్దే = బుద్ధికి, బిషయతామ్ = విషయమగుటను, పాస్తే = పొందిన, అర్ధ = = అర్థ మందు, 

(పవృత్తి + వాడా భావము (ఉనికి) కాని, నివృత్తిః + వా = అభావము (లేకుండుట) గాని, 
శద్దాత్ == శబ్దమువలన, |ప్రతీయతే = తెలియబడును, ఆర్థః ఇ అర్థము, (శుత్యా = శబ్దమును 
వినుటచే, అనుషజ్యతే + హి= కూర్చబడును గదా; 

తాత్పర్యము భావమునకును అభావమునకును సాధారణమైన అర్థమునే శబ్దము 
బుద్ధికి సమర్పించును. పిదప ఆ యర్థమునకు సముచితమైన పిశేషమును. వేరొక శబ్దము 
చెప్పును, 

వివరణము. “వృత్షః'”. ఈ శబ్దము “చెట్టు” అను నర్భమును భావాభావములు 
రెండిటికిని యోగ్యమగునట్టుగా బోధించును. ఇట్టి జ్ఞానము మానసికము. పిదప “సన్”' 
(ఉన్నది) అను విశేషణము ఉనికిని, “అనన్” (లేదు అనునది అభావమును తెలియజేయును 

అనగా విశేషములు తెలియుటకు (పత్యేక శబ్రములుండ వలెను. 

పకృతమున (దాహ్మణశబ్దము |బాహ్మణత్యముయొక్క- ఆభావమును కూడ చెప్ప 
గలిగినను, ఆ యర్థము స్పష్టపడుటకు “ని! అను విశేషణ మావశ్యకమగును. 12/91; 

అవతారిక. నజ సమాసమున ఉత్తరపదార్థము (పథధానమను పక్షములో, 
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““తద్భిన్నము తత్సద్భశమునగు వస్తువు” (ఉ త్రరపదార్థమునకు 

తోనే సమానమగు వస్తువు) బోధపడును. కావున ““అభాహ్మణః” 

సదృుశుడగు క్ష్యతియాది వ్య క్రినే టోధించునుగాని, రాయి, కర, మొదలగు వానిని బోధింప 

దని భాష్యకారుడు చెపె ఎను. ఆ యంశమును విశదముచేయుచున్నాడు. 

అలీ ఆ భిన్నమై ఉత్తర పదార్థము 

అనునది _్రాహ్మణ 

శ్లో ఆసమ్యగుపదేశాద్వా నిమిత్తాత్ సంశయస్య వా। 

కబ,సవృత్తి త్రిర్నత్వ స్తీ స్త లోష్టాదిషు విపర్యయాతీ ॥ 280 

అసమ్యగుపదేశాత్ + వా = పొరపాటుగా చెప్పుటవలనగాని, : 

యొక్క, నిమితాత్ =వా= హేతువువలనగాని, శబ పవృత్తి ద్ర = శబ్దముయొక్క_ (పవృ 

(భవతి = అగును), విపర్యయాత్ = అట్టి నిమి తములేనందువలన, తోహైదిష శా 

మట్టి ముక్క మొదలగు వానియందై తే, శబ్ల పవృత్తిః = శబ్దము పవ ర్రించుట, నశ ఆ 

= లెదు. 

సంశయస = = సంశయమ 

దు 

తు || le రో 

| 26 

తాళ్ళ ర్య ము ఒకరు పొరపాటుగా చెప్పినందు వలనగాని, సాదృశ్యముచే కలుగు 

సంశయమువలనగాని ఒక వస్తువును బోధించు శబ్దమును వేరొక - వస్తువును టోధించునదిగా 

వాడుదురు. ఉదా: |బాహ్మణ సదృశుడై న క్షతియాది వ్యక్తిని బోధించుటకై _బాహ్మణ 

కబమును వాడుట. నజ సమాసమున ఉ త్తరపదము చెప్పు ఆర్థ మెల్పపుడును ఇట్టిదేయగును క్ 

కావున అ బాహ్మణః, అను దానివలన [బాహ్మణుడు కానట్టి యు, మిగిలిన అన్ని విషయ 

ములతోను బాహ్మణుని పోలియున్నట్టి క [తియాదివ్య క్తి క్రి! అను నడ్ధ మె వచ్చును. లోష్టము 

మొదలగువానికి [బ్రాహ్మణ సాదృశ్య మెన్న డును కలుగదు. కాగా అవ ఈ సమాసముచే బోధ 

పడవు. 

బివరోణము_ “అది కానిది యు దానితో సమానమైనదియునగు వస్తువు అను 

నర్ధమును నజ సమాసమున నియతముగ చెప్పవలయను. కావుననే 

ఆనయ” మొదలగు వాక్యములవలన, క్షత్రియాదులకే “ఆనయనము ” మొదలగు కియలతో 

సంబంధము (వారి నే రీసికొ కొనివచ్చుట) కుదురుచున్నది. అట్టి వాక్యమును విని మట్టిముక్క-ను 

తెచ్చుట (అదియు [బాహ్మణ భిన్నమే గదా 1) ఎన్నడును (పాజ్ఞవర్థవహారమున జరుగదు. 

కాగా సాదృశ్యము కుదురనిచోట కూడ సాదృశ్యమును కల్పించుకొని నజ సమాసమున 

కర్థమును చెప్పచుండవలయును. 12801 

“అ బాహ్మణమ్ - 

అవతారిక ఊఉ త్తరపదార్థము ముఖ్యమన్నచో మరికొన్ని ప్రయోజనములు 

కూడ ఆ[ప్రయత్నముగ సిద్ధించునని భాష్యకారుడనెను. ఆ సందర్భమును చూపుచున్నాడు. 

శో॥ అనేకస్మాదస ఇతి ప్రాధాన్యే సతి సిధ్యతి | 

సాపేక్షత్యం (పధానానామేవం యుక్తం త్వతల్విధి ॥ 281 

(పాధాన్యే = ఉత్తరపదముయొక్క అర్థము ముఖ్యమగుట, సతి = ఉన్నపుడు, అనేకస్మాత్ 

అమా వవుతు చసత సాడంకాలతలా పకా నధంతర దభ తంటా భల జనో 



సముచితము, (భవతి = అగును + 

ఇ 

తాత్పర్యము. “న +4 ఏకః = అనేకః (ఒకటి కానిది)  “అనేకస్మాత్” 
(పంచ మ్యేకవచనము). “న + సః = అసః ౫ (వాడు కాని వ్యక్తి), నజ సమాసమున 
ఉత్తరపదార్థము ముఖ్యమైనపుడే ఈ రూపములు సిద్ధించును. ఆక్లే “అదాహ్మణత్వమ్” 
(అ బాహ్మజణజస్య భావ్య = |బాహ్మణుడు కాకుండుట = “త్య” (ప్రత్యయము, “ఆబాహ్మ 
ణకా ' (అర్థమున మార్పులేదు = తల్ (పత్యయము) మొదలగుచోట్ట ముఖ్యమైన యర్థము 
సా పెకమగుటయు ఈ పక్షమందే కుదురును. 

ri 99 Pa శ al డ్ వినరణయము___ ోవీక్ష శబ్దమును తచ్చబ్దమును సర్యనామములు నణ్ సమాస కో Whe. 

9 
వే. ల ఇ న ఉద్యో ఇ ం సో మున ఈ శబ్దముల అర్థము ముఖ్య మైనపుడే వానికి సరంనా రో కార్యములు (పంచమ్యెకవచన 

మున “స్మాత్” అసి యగుట, తచ్భబ్దములోని తకారము సకారముగ మారుట మొదలగునవి) 

లభించును. అట్టుకాక వాని యర్థము అ! పధానమైనచో అట్టి సర్వనామములకు ఆయా కార్య 

ములు రావని ని షేధమున్నందున, '“అనేకస్మాత్ ” అనియు, “అసః*”” అనియుకు [ప్రయో 
గించుట ఆసాధువు కావలసి వచ్చును, 

అల్లై “అబాహ్మణత్వమ్'” మొదలగుచోట్ట “ప్రధానము సాపేక్షము” అని ఒక 
సందర్భములో భాష్యకారుడనెను. అదియును ఉ త్తరపదార్థము ముఖ్యమైనపుడే రుదురును, 
(ఆబాహ్మణతా, అనునదియు ఇట్టిదే). 

బికోవ విషయములు. అబాహ్యణత్యమ్, ఇచట “న + |బాహ్మణ + త్య” 
అను రతిని ఒక్క_మారుగానే రూపమును తయారుచేయుటయా ? తేక *న + బాహ్మణఃకా 
బాహ్మణః'”' అని తొలుత సమానమునుచేసి, పిదప “త్వ” అను తద్దితమును చేయు 

@ వ్య అను చద జరగన టయా ॥ _ అను చర్చ జరిగినది. అపుడు బాహ్మణ శ బ్రముయొక.. అర్థము ముఖ్యమని ధ్ర 
యును, అడి నష్టాయొక అర్ధమును (అభావము) అ పేక్షించునుగాన, ఆసమర్థమైనందున 

అ అను తద్ధితవ్చ త్తి ముందుగా జరుగదనియును, సమాసమును చేసియే తద్దితమును 

చేయవలయుననియును ఖాష్యకారుడు ఉపప త్తిని చూపెను. ఆది ఉ తరపదారము ముఖ్యమై 
ఇ గ ఖో ధా థి నపుడే సంభవించును గదా: n28 lu 

ఆవతారిక.. “అనేకః'' అనుచోట కలిగిన లాభమును వివరింపుచున్నాడు. 

శ్లో॥ ఏకస్య చ (ప్రధానత్వా త్తద్విశేషణ సన్నిధౌ । 
(పధానధర్మావ్యావృ త్తిరతో న వచనాంతరమ్ ॥ 282 

ఏకస్య = “ఏక” అను శబ్దము, (పధానత్వాత్ +- చ = ముఖ్యమగుటవలన, తద్విశేషణ 

BETIS TET 

సముద్దేశము 513 జదకొండము 

294] 
సన్నిధౌ = దాని విశేషణము దగ్గరగా ఉన్నపుడు, 

ధర్మము సోకుండుట, (భవతి = జరుగును) అతః = ఇందువలన, వచనాంతరమ్ = వేరొక 

వచనము, 'న = కాదు (రాదు). 

(పధానధర్మావ్యావృ త్తిః = ముఖ్యమైన 

తొత్ళర్శ్భంయు “న ఏకః = అనేకః” అనుచోట ఏకళబ్దముయొక ఆర్థమే 

ముఖము. దానికి నజుర్థము విశేషణమగును. అయినను ముఖ్యమైన ఏకశబ్దము ననుసరించి 

సమాసమునకు ఏకవచనమే వచ్చును. 

వివరణము ““అనేకః” అను సమాసమువలన రెండు, మూడు, మొదలగు 

సంఖ్య లెన్ని స్పురించినను, “తేని ఒకటి” అని ఏక శబ్దార్రమే పధానముగ లభించునుగాన, 

తదనునారము ఏకవచనమే న్యాయ్యమగునుగాని ద్వ్యివచన బహువచనములు న్యాయ్యముకావని ' 

సారాంశము. 
1282 

అవతారిక  అనేకః. అనుచోట ద్వివచన బహువచనములు రాకుండుటను సమ 

ర్థింపు చున్నాడు. 

శో (పధానమ త భేద్యత్వా దేకౌర్లో వికృతో నళ్లొ | 

హిత్వా స్వధర్మాన్ వర్తంతే ద్వ్యాదయో ఒ ప్యేకతాం గతాః ॥ 288 

అ;త = ఇచట, నజఖా = నజ్బుచే, వికృతః = మార్చబడిన, ఏకార్థః = ఏక శ బ్బముయొక్కా 

అర్థము, భేద్యత్వాత్ = విశేష్యమగుటవలన, [పధానమ్ = ముఖ్యమై, (భవతి = అగును) 

ద్వ్యాదయః - అపి = “కండు”, మొదలగునవి కూడ, స్వధర్మాన్ = తమ ధర్మములను, 

హతా = వీడిచి, ఏకతామ్ = ఏకత్వమును, గతాః = పొందినవై , వర్తంతే = ఉండును. 
ఛీ 

తాత్సర్యము--- నజ్జుతో కూడిన ఏకళబ్దము (అనేకః) విశేష్యము. అందువలన 

దాని యర్లమే ముఖ్యమగును. రెండు, మూడు, మొదలగు సంఖ్యలు ఒకటిగానే మారిపోయి 

భాసించును. కాగా రెండుగాని మూడు, మొదలయినవిగాని, “అనేకకి” అను పీకవచనముతో నే 

తెలియబడును. ఉదా ౬ “అనేకః - జనః” = ఇద్దరు _లేక "పెక్కురు జనులు. 

వివరణము... “అనేకః” అను సమాసము ““ఆరోపిత మైన ఏకత్వము గలది” 

అను నర్ధమును సమర్చించును. కాగా ఏకశబ్దమునుబట్టి వకవచనమే సముచితమగును. ॥2రిలి॥ 

అవతారిక విరుద్ధమైన ద్విత్వమునకును బహుత్వమునకును ఏకత్వము వచ్చు 

బెట్టు ? - అను శంకకు సమాధానము చెప్పుచున్నాడు. 

శో (బాహ్మణత్వం యథాపన్నా నజ్ యు కాః క్షతియాదయః | 

ద్విత్వాదిషు తథె కత్వం నజళ్్యయోగాదుపచర్య తే 11 284 

నజఖ్యుకాః = నణుతో కూడిన, క్షతియాదయః = క్ష తియుడు మొదలగువారు, (బాహ్య 

= భవ య ప హైందుదురో, తథా = అట్టు ణత్వమ్ = బాహ్మణ భావమును, యథా = ఎట్టు, ఆపన్నాకకాజ౦ 1 క కనా. 

ల వలల అటతంనకతంనాలాపాదాటాద డలు సాయం. యపడాతుం లన బమూనామనయజానానం గా mn 

నం రజన" త 
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సక్యోగాత్ = నఇ్ధుతోడి సంబంధమువలన, _ ద్విత్వాదిషు = ద్విత్వము మొదలగు వాని 
యందు, ఏకత్వమ్ = ఏకత్వము, ఉపచర్యతే = ఆరోపింపబడును. 

# 

తాత్పర్యుము___ “అ|బ్రాహ్మణకి', అనుచోట నజ్ముతో కూడిన _బాహ్మణళబ్దము, 
క్షత్రియుడు మొదలగు వ్యక్తిని బోధించున్టే. “అనేక” అనుచోట నజ్జుతో కలసిన ఏక 

శబ్దము విరుద్దమెనను ద్విత్వమునుగాని బహుత్వమునుగాని బోధించును 

వివరణము నజ్ఞు ' తద్భిన్నమును తతృ్సదృశమును” చెప్పనని యిదివరకు 

(పతిపాదింపబడినది. తదనుసారము '“'అనేకః** అను శబ్దము ఒకటికి వేరై న “ రెండు --లేక- 

మూడు” అను సంఖ్యలనే బోధించును. ద్విత్వ బహుత్వములందు ఏకత్యమారోపింపబడి 

“ఆరోపితమైన ఏకత్వము” అను భావము కలుగునని సారాంశము. 1284 

అవవారిక___ పె యంశమునే సమర్థింపుచున్నాడు. 

శో ఎకత్వయోగ మా సజ్య స ధర్మః (పతిషిధ్యతే | 

ద్వా్యాదిభ్యన్తేషు తచ్చట్లో వర్తతే (వాహ్మణాదివత్ i 285 

'ఏకత్వయోగమ్ = ఏకత్వముతోడి సంబంధమును, ఆసజ్య = కలిగించి, సః = ఆ, ధర్మః 
= ధర్మము (ఏకత్వము) ద్వ్యాదిభ్యః = ద్నిత్యము మొదలగువాని నుండి, పతిషిధ్యుతే = 

నివారింపబడును, తేష = వానియందు (ద్విత్వము మొదలగు వానియందు), తచ్చబ్దః = 

ఆ శబ్దము, బాహ్మణాదివత్ = |బాహ్మణ మొదలగు శబములవలె, వర్తతే = [పవ ర్తించును- 

తాత్సర కము ద్విత్వము మొదలగు వానియందు భాంతిచే తొలుత ఏకత్వమును 

భావించి, పిదప నజ్భుతో ఆ ఏకత్వమును వారింతురు. కావున *“'అనేకఃి' అనుచోట నిషేధము 
నకు విషయముగా ఎకత్వముండి, ఏకశబ్దమే తుదకు ద్విత్వమునుగాని - బహుత్వమునుగాని 

తెలుపును. “అబాహ్మణః'” అనుచోట (బాహ్మణ శబ్దమి ట్రై తతి యాద్ వ్యక్తినే టోధించును 

గదా: 1286 

అవతారిక. “ని” అను నిషేధమునకు విషయముగా వృత్తియందును వాక్య 

మందును ఏకళబ్దము (పధానముగానే ఉండునని చెప్పుచున్నాడు. 

శ్లో॥ ఆవిష్టసంభ్యో వాకేఒసౌ యథా ద్వ్యాదౌ (ప్రయుజ్యకే | 

వృత తస్య (ప్రధానత్వాత్ సా సంఖ్యా న నివర్తతే il 286 

అసౌ = ఈ ఏకళశబ్దము, ఆవిష్టసంఖ్యః = ఆవేశించిన సంఖ్యగలదై, వాక్యే = వాక మందు, 

ద్వ్యాదౌ = రెండు మొదలగు అర్థమందు, యథా = ఎట్టు, [పయుజ్యతే = ప్రయోగింపబడునో 
(తథా = అట్టు) వృతౌ == వృత్తియందు, తస్య = దానియొక్క, |పధానత్యాత్ = (పాము 

ఖ్యము వలన, సా= ఆ. సంఖ్యా = ఏకత్యసంఖ్య, న + నివర్తతే = తొలగిపోదు, 

సముదేశము §15 పదకొండ ము 
0 

288] 
తాత్పర్యము--- “న ఏకః గచ్చతి” (ఒకడు వెళ్ళలేదు = ఇద్దరు ముగ్గురు వెళ్ళు 

చున్నారు) మొదలగు వాక్యమందు కూడ ఐక శబ్దము తన ధర్మమును విడువకనే రెండు, 

మూడు, మొదలగు సంఖ్యలను బోధించును, అక్ర “అనేక” అను వృ త్తియందును అది 

ముఖ్యమై తన యర్ధ మును విడువరుండ ద్విత్వాది రూపమైన సంఖ్యనే చెప్పును. 11 వ861 

అవతారిక. వృ త్తియందు ఏకశబ్దముయొక ,- అర్థమును విడిచినచో, అభిమత 

మెర అర్థము సిద్ధింపదనుచు న్నాడు, 

శో (పతిషేధ్యో యథాభూత _స్తథాభూతోఒనుషజ్య కే | 

వచనాంతరయోగే హి న సోఒర్ధః (పతిషి ధ్యతే 11 287 

(పతి షెధః = నిషేధింపదగినది, యథాభూతః = ఏ విధముగ నుండునో, తథాభూతః = 

ఆ విధముగనే నుండునదియై, ఆనుషజ్యతే = అనుసరింపజడును, వచనాంతరయో గే = 

చేరాక వచనముతోడి సంబంధమందు, సః = ఆ, అర్థః = అర్థము, నా [పతిషిధ్యతే + 

హి = నిషేధంపబడదు గదా! 

'తాత్సర్యమా “అనేక?” అను సమాసమున, “ఏక అను ఉత్తరపదము, 

“ఆరోపితమైన ఏకత్యమును” చెప్పును దానిని “న” అనునది నిషేధించును. అనగా “లేని 

ఏకత్వము” ఆను భావమును కలిగించును. ఇట్టు ఏకత్వమే మరల అను సంధానము చేయబడి 

ముఖ్యమగును. కావున ఏక వచనమే సమాసమున కగును. ద్వివచనముగాని, (ఆనేక), బహు 

వచనముగాని (అనేకే) ఇచట (ప్రవర్తించినచో ““సిషెధింపబడినది ఏకత్యము** అను అభీష్ట 

మైన అర్థము సిద్ధింపదు. 
1287! 

అవతారిక... “అనేక” అను దానివలన ద్విత్వమునకుగాసి, బహుత్వమునకు 

గాసి (పతీతి కలుగుననుటను సమర్థింపుచున్నాడు. 

శో॥ అకుక ఇతి కృషాదిర్యథార్లః సం|పతీయతే | 
౧ గం అణ థి 

సంఖ్యాంతరం తథానేక ఇత్య(త్రాహ్యభిధీయతే ॥ 288 

అశుక్షః + ఇతి = “ అశుక్షః ” అను దానివలన, కృష్ణా దిః = “నలుపు మొదలగు (రంగు), 

ఆర్థః = అర్ధము, యథా = ఎట్టు, సం పతీయళే = తెలియబడునో, తథా = అట్టు, అనేకః 

+ ఇతి = “అనేకళ* అను, అత్ర + అపి = ఇచటగూడ, సంఖ్యాంతరమ్ = వేరొక సంఖ్య, 

అభిదీయతే = చెప్పబడును. 

తాత్పర్య ము “ అశక్షః” అను నజ సమాసమున్నది. దీనివలన “తెలుపుకాసని 

నలుపు మొదలగు రంగు'' అను నర్థము వచ్చును. అశ్రై “అనేక” అను నజ సమాసము 

వలన, “ఒకటికాని రెండు మొదలగు సంఖ్య” అను అర్థము లభించును. 

వివరణము. “న” అను దానిని ఉ త్తరపదముతో అన్వయించి, “అది కాని 
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అర్థమును చెప్పినచో *' 

అర్థము లభించును, 

ఎ౨శేవ వినయములు_.. ఈ సందర్భమున పర్వ్యుదాసము కాక ““పసజ 
షెధము” అను వేరొక పక్షమున్నది. ““పసజ్య = విధించి, |పతిషేధః = నిషేధించుట 
అని దిని యర్థము. జక [కియనుగాని, గుణమునుగాని విధించి వారించుట అని భావము. కాగా 

ఈ పక్షమందు నజ _కియతో అన్వయించి ఆగిపోవును. అనగా నిషేధము మ్యాతమే చివరకు 
మిగులును, ఊదా: “అనేకం భోజయ'” = ఒకనికి భోజనము పెట్టవద్దు. '' ఇచట “భోజ 

నము పెట్టుట అను [క్రియతో నిషేధము సంబంధించును. అయినను ఈ 'పక్షమందును ఇరువు 
రికిగాని, పెక్కుమందికిగాని భోజనము పెట్టుము” అని ద్విత్వ బహుత్యములే చివరకు 

ఫలించుననుట సారాంశము. 12881 

లీ 
(పతి 

అక స న ల ల లో తారిక “అనేక” అనుచోట (పసజ్య పతి షేధమందు కూడ ద్విత్వముగాని, 

బహుత్వముగాని తెలియునను విషయమును రెండు కారకలతో సమ ర్థింపుచున్నాడు. 

శ్లో (కియా _పసంగాత్ సర్వేషు కర్మస్యంగీకృతేషు చ | 

ఏకస్మిన్ (పతిషి ధ్రైఒపి (పా_ప్రమన్యత్ (పతీయతే || 289 

శో [క్రియా శుతిశ్చ (ప్మకాంతే (పసజ్య(పతిషేధనే । 

పర్ఫుదా సే తు నియతం సంఖ్యేయాంతరముచ్యతే ॥ 290 

క మా[పసంగ త్ = (క్రియయొక్క- సామర్ధ్య మువలన, సర్యేమ = సకలమైన, కర్మసు-చ= 

కర్మలును, అంగీకృతేష = స్వికరింపబడగా, ఏకస్మిన్ = ఒక క కర్మ, 'ప్రతిషిద్దే + అపి = 
నిషెధింపబడినను, [పా ప్రమ్ = పాపి పించిన, అగ న్యత్ = = వేరొక కర్మ, (పతీయతే = తెలియ 

బడును. 

[(పసజ్య (పతిషేధనే = = విధించి నిషేధించుట, పక్రాంతే = [పారంభింపబడినపుడు 

(కెయ్యాపుతిః = (కియ వినబడుట (భవతి = అగును, పర్వుదాసే + తు = పర్యుదాసమం 
దై తే, సంఖ్యేయాంతరమ్ = = లెక్కింపదగిన వేరు వస్తువు, నియతమ్ = తప్పక, ఉచ?తే = 

చెప్పబడును, ' 

తాత్పర్యము... “అనేకం భోజయి' మొదలగు స్థలము లలో, [పసజ్య (పతిషేధ 
మను పక్షమందు, *“*భోజయి” మొదలగు [కియయొక్కు “సామర్థ్యము ననుసరించి డాని 

కనువైన కర్మ అన్నియును తొలుత పా ప్రి పించును పిదప “ఏకమ్'” (ఒకనిని) అను కర్మను 
నిషెధించుటవలన మిగిలిన “ఇరువురిని” “ప్రలువురను” అను కర్మలు తెలియబడును. 

వృ రి 
5 [ 289, 290 

దియు, (ఉ త్రరపదము ముయొక్క- అర్థము కొని ది), దానితో సజాతీయమగునడియును'' అను 

పర్యుదాసి 'మని శాన్రీయముగా అందురు. కాగా “అనేక అనుచోట 

పర్యుదాసమని చెప్పవలెను. అందువలన ““ఒకటికాక - రెండు మొదలగు సంఖ్య” అను 

నమురేశము 817 పదకొండము 

291 | 
[పసజ్య [పతిషేధమందు నళ క్రియతో అన్వయించునుగాన ఆ నిషేధమునకు 

విషయమగు కారకము (కర్మ) మా|తమే నివారింపబడును. మిగిలిన వానికి నిషేధము 

లేనందున వాని కాయా [కియతోడి సంబంధము ఏర్పడును. పర్యుదాసమంవై తే సంశయము 

నకు తావే యుండదు. “అనేకమ్”” అను దానివలన = “ఒకరు కాకుండ ఇద్దరుకాని పెక్కు 

మందిగాని*”* అను భావము సహజముగనే లభించును. 

వివరణము “అనేకం భోజయ' అను వచనమునకు ““ఏకమ్+న- భోజయి” 

అని సమన్వయముచేసినచో |ప్రసజ్య (పతిషేధమగును. కాగా నిషేధము ఒకని కేగాన ద్విత్వ 

బహుత్వములు నిషేధమునకు విషయములు కావు. ““ఏకభిన్నమ్ - ఏకసద్భశమ్ = భోజయో 

(ఒకరుకాని వ్యక్తులు) అని సమన్వయము చేసినచో పర్యుదాసచుగును. ఇపుడు ద్విత్వబహుత్వ 

ములు సులభముగనే సిద్ధించును. 

ఎిశేవ విషయములు... ““[పసజ్య టపతిషేధః స్యాత్ [కియయా సహ యత 

నణ్ | పర్యుదాసః స విజ్ఞేయో యతో త్రరపదేన నళ్ ॥ - అని [పసజ్య పతి షేధమునకును 

పర్యుదాసమునకును స సం|పదాయ సిద్ధమైన ఒక లక్షణమున్నది. “నల్ల క్రియతో అన్వయించు 

నపుడు |పసజ్య |ప్రతిషేధమును, ఉత్తరపదముతో అన్వయించునపుడు - - పర్యుదాసమును 

అగునని” దీని భావము. కాగా: 

1. అనేకమ్ = ఏకమ్ + న = (ఇరువురు లేక పెక్కురు) అన్నచో _పసజ్య 

(పతిషేధమును, 

౨. అనేకమ్ = ““వకభిన్నమ్ - ఏకసద్భృశమ్'' అన్నచో (ఇరువురు లేక 

పెక్కురు) పర్యుదాసమును అగును. మొదటి పక్షమున కారకమునకు నిషే 

ధము సూటిగా తెలియును. రెండవ పక్షమున అది చివరకును ఫలించును. 

“అనేకమ్ = ఆసయ, భోజయ, కళాయయ్ి అను" ఉదాహరణ 

““పకృతమున కను 
అనతౌరిక —- 

మును భాష్యకారు డీ సందర్భమున చూపెను. దాని భావము కూడ 

కూలమే” అని చెప్పుచున్నాడు. 

ళో ధాత్వర్థః కర్మవిషయో వ్యపదిష్టః స్వసాధనై. $1 

అర్జాత్ సర్వాణి కర్మాణి ప్రాగాక్షిప్యావతి ష్టతే i 291 

స్వసాధనై 8 = తన కరకమలతో, వ్యపదిష్టః = వ్యవహరింపబ డినట్టియు, కర్మవిషయః = 

క ర్మకారకమునకు చెందునట్టి, ధాత్యర్థః = ధాతువుయొక్క అర్థము, అర్జాత్ = భావము 

ననుసరించి, సర్వాణి = ఎల్ల, కర్మాణి = కర్మలను, ప్రాక్ = ముందుగా, ఆక్షిప్య కా 
(se) 

ఆకర్షించి, ఆవతిష్టతే = ఉండును. 

తాళ్ళృర్యుయు. ఆసయ, (కూర్చుండబెట్టుము), భోజయ (తినజేయము), 

శాయయ (ని|దింపజేయుము) ఆను పయోగములో ఆ యా ధాతువుల అర్థములు పరస్పరము 
[52] 
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భిన్నములు. అచట కర్త వేరుగను, కర్మ వేరుగను ఉండును. “అనేకమ్” అను పదమును 
కర్మగా చేర్చగానే, అన్ని వ్యాపారములకును ఒకే వ్య క్రి కర్మగా ఉండుట ఆసంభవముగాన 

“పెక్కురు వ్యక్తులు” అను భావము సహజముగ లభించును. 

వివరణము... ఆసనము, భోజనము, శయనము అను విరుద్ధమైన [క్రియలకు 

కర్మగా ““అనేకమ్' అను పదముయొక్క అర్ధము అన్వయించును. అయినను ఏకమునకు 

నిషేధముండుటచే పెక్కు. వ్యక్తులే కర్మలని ముందుగానే తెలిసిపోవునని సారాంశము.॥291॥ 

అవతారిక... | కియావిశేషమునుగాని గుణవి శేషమునుగాని నిర్దేశింపని, “అనేకః'” 

(తిష్టతి) (అనేకము = ఉన్నది) అను ప్రయోగమున కూడ ద్విత్వబహుత్వములే తెలియబడునని 

రెండు కారికలతో చెప్పుచున్నాడు. 

ళో నిర్ణాతసాధనాధారే యత్రాభ్యాతే (పయుజ్యతే | 

అనేక ఇతి పశ్చాచ్చ తిష్టతీత్యనుషజ్య తే i 292 

శో సాధ్యత్వా త (త్ర సిద్దేన [క్రియా (ద్రవ్యేణ లక్యతే | 

(పాగేవాంగికృతం |[దవ్యమతః పూర్వేణ విద్యతే ॥ 293 

నిర్ణాతసాధనాధారే ఆ బాగుగా తెలిసిన కారకముగల, ఆఖ్యాతే = [కియయందు, అనేకః + 
శా x 

ఇతి = అనేకము అని, యత = ఎచట, (ప్రయుజ్యతే = [పయోగింపబడునో, పక్నాత్ = 

తరువాత, తిష్టతి + ఇతి (చ = ““తిష్టతి” అను పదము, అనుషజ్యతే = కలుపబడునో. 

తత్ర = అచట, సిద్ధేన జ సిద్ధముగానున్న, |దమ్యేణ = కారకమైన |దవ్యముచే, 
సాధ్యత్వాత్ = సోధింపదగినదగుట వలన, [క్రియా = [కియ, లక్ష్యతే = ఆశ్నేపింపబడును, 

[(దవ్యమ్ = (దవ్యము, (పాక్ + ఏవ = ముందుగానే, అంగీకృతమ్ = స్వీకరింపబడినది, 

అతః = ఇందువలన, పూర్వేణ = ముందుగా చూపిన తీరుకన్న, భిద్యతే= వేరగును, 

తాత్సర్భొము.___ “అనేకః” (రెండు లేక పెక్కు) అను శబ్దమును మా|తమే 

(ప్రయోగింతుము. ఎట్టి [క్రియనుగాని, గుణమునుగాని దానికి విధింపము. అయినను అనేక 
మయినది కారకమైన ఒకానొక వస్తువుకాక తప్పదు. దానినిబట్టి అనువగు “'తిష్టతి” అను 

సామాన్య (క్రియ ఆన్నేపింపబడును. అనగా సాధనమైన [దవ్యమే ముందుగా ఉన్నందున, అది 

సాధ్యమైన |క్రియను లాగికొనివచ్చును. అట్టు తుదకు ద్విత్వబహుత్వములే తెలియును. [క్రియ 

వలన కారకము నాష్నేపించుట పెన చూపబడినది. (290) దానికి విపరీతము ఈ పక్షము. 

వివరణము విశేష కియ లేనిచోట తిష్టతి, భవతి, అస్తి, మొదలగు సామాన్య 
[కియలు వాడబడును. విశేషములను విధింపక, కేవలము “అనేకః'” అన్నచో, (పసజ్య 

(పతిషేధమున “ఒకటి కాదు” అని నిషేధము మా[తమే ఫలించి ద్విత్వబహుత్వముల (ప్రతీతి 

కలుగదేమో అను శంక కలుగును. దానిని వారించుటక్రై ఇట్టి సందర్భములందు పర్యుదాస 

సముద్రేకము 819 పదకొండము 
295 ] 
మునే స్వీకరింపవలెననియు, అట్టు ద్విత్వాది ప్రతీతి సుకరమగుననియును భాష్యకారు 
డభ్మిపాయపడెను. ఆ భావమును ఈ కారికలు విశదము చేసినవి. 

కాగా [కియ వినిపించినచోట దానినిబట్టి కారకమైన |ద్రవ్యమున కాక్నేపము కలు 

గును. (క్రియ వినిపింపక [ద్రవ్యము మ్యాతమే ఉన్నపుడు దానినిబట్టి క్రియకు ఆశక్నేపము 

కలుగును. ఎట్టయినను నజ నిషేధించు వస్తువును విడిచి మిగిలినవన్నియను |క్రియాన్వయ 
మును పొందునని ఫలించును. 12981 

అవతారిక [క్రియను పూర్తిగా వివక్షింపని వాక్యమందు కూడ (న న ఏకమ్ 

[పియమ్, మొదలగునది) వేరొక సంఖ్యయే తెలియునని చూపుచున్నాడు. 

శో సం ఖై్యైవ (పతిషేధేన సంథ్యాంతరమ సేక్షతే | 
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వాక్యే - అపి = వాక్యమందు కూడ, _ పతిషేధేన = నిచేధముచే, సంఖ్యా = సంఖ్య, 

సంఖ్యాంతరమ్ - ఏవ = వేరొక సంఖ్యనే, అపేక్షతే = కోరును, తేన = అందుచే, ఏకత్వ 

మా[తమ్ + ఏవ == ఏకత్వము మా|తమే, న - నివర్త్యతే = తొలగింపబడదు, 

తాల్ఫ్రర్మంయు “నన ఏకం |పియమ్” (ఒక [పియము కాదు = ఎన్నో 

[పియములు), “స న ఏకం సుఖమ్” (ఒక సుఖము కాదు = ఎన్నో సుఖములు) అను 

వాక్యములో కూడ నజ్జు ఏకత్వమును మాృాతమే నిషేధించి ఊరకొనదు. ఆ నిషేధముచే 

“ఒకటిని మించిన ఎన్నో సుఖములు అను రీతిని బహుత్వమె తెలియబడును. 

వివరణము “నన ఏకం 'పియమ్'' అను వాక్యము శ తువునుద్దేశించి సంభా 

వించునది. .““శ|తువునకు ఎన్నో (పియములు - మనకు లేవు” అని దాని భావము. బాధను 

సూచించుటకై “న” అను దానికి ద్విరుక్తి వచ్చినది. ఇచట |కియ వివకితము కాదు. ఇది 

వృత్తియు కాదు. అయినను ఏకత్వముయొక్క- నిషేధమువలన బహుత్వము తెలియుచున్నది. 

కాగా “అనేకమ్'” అను వృ త్తివలన ద్విత్వబహుత్వములు లభించుటలో చిక్కేదియు ఉండదు. 

విశేష విషయములు... ''ఆబాధేచ”” (8-1-10) అనునది ద్విరు క్రిని విధించు 

సూ తము. “బాధను సూచించునపుడు పదమునకు ద్విరు క్రియగును'' అని దీని భావము, 

అవొతౌరి క్. ఏకత్వమును నిషేధించుటవలన తత్సదృశమైన వేరొక సంఖ్యయే 

తెలియుననుటను ఒక దృష్టాంతముతో సమర్థింపుచున్నాడు. 

శ్రో॥ న్నేహాంతరాదవచ్చేద_స్తథాస_త్రేః (ప్రతీయతే । 
తై లేన భోజనే (ప్రా ప్రే నత్వన్యదుపనేచనమ్ ॥ 295 

భోజనే == భోజనము, త్రైలేన = నువ్వులనూనెతో, |ప్రాపే ఆ సంభవించునపుడు, ఆస ల్తేః = 



వాక్యపదీయము 920 వృ తి 

29 దగ్గర సంబంధమునుబట్టి, స్నేవోంతరాత్ ౫ వేరొక చమురువలన, అవచ్చేదః ol 

(పతీయతే = తెలియబడును, అన్యత్ = మరియొక, ఉపసేచనమ తు ఇ తడుపు పదార 
మైతే, నజ కాదు (తెలియబడదు). ° 

లాత్స్రర్యము._- “అతై లేన భోజనమ్” (నూనె కాని వస్తువుతో భోజనము) ఆను 
వాక్యము నూనెను నిచేధించినను *“'నూనెవంటి నెయ్యి, మొదలగు చమురుతోనే భోజనము’ 
అను అర్థమును సమర్పించును. అంతియకాని పెరుగు, పాలు, మొదలగు [దవ్యములు అచట 
స్ఫురింపవు. అట్టగుటలో నూనె, నెయ్యి మొదలగువాని సజాతీయత్వమే కారణము. అటే 
“అనేకమ్” అని ఏకత్వమును నిచేధించినందువలన ఏకత్వమునకు సదృశములైన ద్విత 
బహుత్య సంఖ్యలే అవగతములగునుగాని వేరొక వస్తువేదియు అవగతము కాదు. | 

వన ద నక “తద్భిన్నమును తత్సదృశమును బోధించును” అనుట 
లన, నిఇధించిన వస్తువుతో సమానమైన వస్తువే లభించునుగాని వేరొకిటి లభింపదు. 

కమ్” ఈ విధముగ “నజ సమాసము ఉత్తరపదార్థ ప్రధానము” అన్నపుడు “అనే 
మ్ అను, పయోగముయొక్క. ఉపప తి (పతిపాదింపబడినది. (281-295 కారికలు). 

అవతారిక... “న్ సమాసము అన్యపదార్థ _పధానము” (బహు ఏ హివలె 
తాను విశేషణముగ నుండి విశేష్యమైన వేరొక వస్తువును చెప్పునది) ఆను పక్షమును పరిశీ 
లించుట కిపుడు ప్రారంభించుచున్నా డు, 

శో ఏకార్డే వ_ర్షమానాభ్యామసశా (వాహ్మణేన చః 

యదా జాత్యంతరం వాహ్యం కత్రియాద్యపది శ్యతే 11 296 

ఎకార్జే = ఒకే యర్థమున, వర్తమానాభ్యామ్ = ఉంటున్న, ఆసతా = అభావమును సామాన్య 
ముగ చెప్పు నజ్ చేతను, |బాహ్మణేన + చ == (బాహ్మణ పదముచేతను, బాహ్యమ్ = 
వెలుపలనున్న, _ క్ష్మతియాది = క్షతియత్యము మొదలగు, జాత్యంతరమ్ = వేరొకజాతి, 
యదా = ఎపుడు, అపదిళ్యతే = చెప్పబడునో (తదా == అపుడు, నజ్ సమాసః = న్ 
సమాసము, అన్యపదార్థ (పధానః = అన్యపదార్థము ముఖ్యముగా గలదియై, భవతి=అగును). 

తాత్సర్భంము.... “అ బావహ్మణః'” అనుచోట “న - బాహ్మణః +- అస్యామ్ ”” 
((బాహ్మణ వ్య క్రిలేని జాతి) అను విగహమును చూపి, వర్తి పదార్థములను కాక, అన్య 
పదార్థమునే విశేష్యముగ చెప్పినచో, నజ సమాస మన్య పదార్థ [పధానమగును. 

ఎఎరజిమ___ ను సా ల కక ల 

నుండు [బాహ్మణ శబమునుజటి య క. న్. Sa aa బి టి ్యణాభావః అను విశేషార్లమును తెలియ 
జేయును. కాగా ఆ రెండు పదములును' సమానాధికరణములయి, విశేష్య మైన వేరొక ఆర 
మందు ఆధారపడును. ఆ యర్థము వెలుపలిదగుటవలన అన్యపదార్గమగును. ఇట్లు “అబా 
హ్మణఃి' అనునది విశేషణముగ ఏర్పడినందున శ[తియః, వైశ్యః, మొదలగునవి దానికి 

నముద్దేశము . 821 పదకొండము 
2977] 

విశేష్య ములుగ ఉండును. అన్యపదార్థ పాధాన్యమనగా ఇదియే, (సమసించు పదముల 

యర్థముగాక, వేరొక పదముయొక్క- అర్థము ముఖ్యమగుట), 1296 

అభ తౌరికో __ అన్యపదార్థము [పధానముగాగల మరియొక తత్పురుషమును 

నిదర్శనముగా చూపుచున్నాడు. 

శో శ్యామేవ శ్రీ కన్యేతి యథాన్యద్వ్య పది శ్యతే | 

అసన్ (వాహ్మణ ఇత్యాభ్యాం తథాన్యే కతియాదయః ॥ 297 

శన్ర్రీ + ఇవ - శ్యామా = “శ న్రీశ్యామా'” (క త్తివలె నల్లనిది), కన్యా +- ఇతి = కన్యయని, 

యథా = ఎట్టు, అన్యత్ = వేరొక వస్తువు, వ్యపదిశ్యతే = చెప్పబడునో, తథా == అట్టు, 

అసన్ + [బాహ్మణః + ఇతి = ““అసన్ |బాహ్మణః'' - అను, (అ|బాహ్మణః), ఆభ్యామ్ 

= ఈ రెండు పదములే, అన్యే = ఇతరులై న, క్షతియాదయః = క్ష|తియుడు మొదలగు 

వారు, (వ్యపదిశ్యంతే = చెప్పబడుదురు). 

తాత్పర్యము “శస్రీశ్యామా' ఇదియు తత్పురుష సమాసమె. “శన్ర్రీ ఇవ 

శ్యామా”. అని విగ్రహము. “కన్యా” అనునది దీనికి విశేష్యము (కన్రీ శ్యామా కన్యా చిన్న 

క త్తివలె నల్టని కన్య). కాగా ఇచట అన్యపదార్థమే ముఖ్యముగ నుండును. ఇట్టే “అ|బా 

హ్మణః” అను నజ సమాసమువలన కూడ అన్యపదార్థ ములగు క్ష్యతియాదులు తెలియుటలో 

బాధ ఉండదు. 

వివరణము “అనేక మన్యపదార్థే” (2-2-24) ఇది బహు|ప్రీహిని విధించు 
సూూతము. ఇందు “అన్యపదార్థి” అని స్పష్టముగ ఉన్నది. కావున బహ్మువిహి అన్యపదార్థ 

[ప్రధానమగుట సమంజసమే. కాని *నణ్ ” (9-౭-6) అను నళ సమాసమును విధించు 
సూత్రమున “అన్యపదార్ధే'” అను నిర్దేశము లేదు, అయినపుడు “నజ్” సమాసము అన్య 
పదార్థ [పధానమగుట సముచితమా ?* అను శంక కలుగును. ఈ శంకను వారించుటయే 

ఈ కారికయొక్క_ పని. “శ స్రీక్యామా” మొదలగు ఉపమాన సమాసములు “ఉపమానాని 

సామాన్యవచనై ౪” (2-1-55) అను సూతముచే సాధింపబడును. అవియు తత్పురుషములే. 

వానిని సాధించు పై స్కూతమున కూడ, “అన్యపదార్థే” అను పదము లేదు. అయినను వాని 

వలన అన్యపదార్థమె ముఖ్యముగ తెలియుచుండును. అందువలన “శస్తీళ్యామా”* అను వాని 

వలెనే *“అబాహ్మణః'' మొదలగునవి కూడ అన్యపదార్థమును బోధించుననుటలో దోషము 
లేదు. 

బిశేన వివయములు.- 1. ““అనేకమన్యపదార్థే' '_ అన్యపదార్థమును బోధించు 

ఒకటికిమించిన సమర్థములై న సుబంతములు సమసించును - ఆది బహు వీహియగును ౬ ఆని 

యర్థము. 
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వ. “ఉపమానాని సామాన్యవచనై 8''_ ఉపమానమును చెప్పు శబ్దములు సామాన్య 

ధర్మమును చెప్పు శబ్బములతో సమసించును - అది తత్పురుషమగును _ అని యర్థము. 

“నక్ష” అను సూ తముయొక్క. ఆర్థమిదివర కే చూపబడినది. 129071 

అవతారిక. పై విషయముననే వేరొక దృష్టాంతమును చూపుచున్నాడు. 

శో అసాస్నో గొరితి యథా గవయో వ్యపదిశ్యతే | 

జాత్యంతరం న గోరేవ సాస్నాభావః (పతీయతే ॥ 298 
అసాస్నః ఇ గంగడోలు లేని, గౌః == ఎద్దు, ఇతి = అని, జాత్యంతరమ్ = వేరోక జాతియెన, 
గవయః = గవయము, యథా = ఎట్టు, వ్యపదిశ్యతే = చెప్పబడునో, గోః = ఎద్దుయొక్క., 
సాస్నా౭. భావః + ఏవ = గంగడోలు లేకుండుట మ్యాతమే, యథా = ఎట్టు, న + | పతీయతే 
= తెలియబడదో - (ఆద “'“అ[బాహ్మణః'' అను దానివలన క్షతియాది జాతియే తెలియును) 

తాత్పర్యము... గవయమన్నది ఎద్దును పోలియుండు ఒకానొక అడవి జంతువు. 
దానికి గంగడోలుండదు. మిగిలిన అవయవముల తీరు అంతయును ఎదువలెనే యుండును. 
ఆగవయమును బోధించుటకు “అసాస్నః గొ అను వాక్యమును [పయోగింతురు. ఇచట 
“అసాస్నః*” అనునది గంగడోలు యొక్క అభావమును మాతమే బోధించి యూరకొనదు. 
గోవును పోలిన గవయమను జాత్యంతరమును బోధించును. ఆమే “అ బాహ్మణః'' అనునది 
(గాహ్యణత్వమ లేకుండ, మిగిలిన లక్షణములన్నియుగల క్షతియాది జాతిని టోధింప 
లుగును. 

వివరణము. సాస్న అనగా గంగడోలు. నక్ష ఒక ధర్మమును నిషేధించి 
నపుడు, మిగిలిన ధర్మములన్నియు సమానమే అను భావము కలిగి, సదృశమైన వేరొక 
వస్తువు బోధపడునని ఇచటి సారాంశము. 12981 

అవతారిక పై విషయముననే మరియొక నిదర్శనమును చూపుచున్నాడు. 

ల్లో॥ తుల్యరూపం యథాభ్యాతం కంటకై రేదహేతుభిః 1 

ఖదిరం జాతిభేదేన ఖర్జూరాత్ (పతివద్యతే ॥ 299 

తుల్యరూపమ్ = సమానమైన రూపము గలదిగ, ఆఖ్యాతమ్ = చెప్పబడిన, ఖదిరమ్ = ఖదిర 

వృక్షము (చం|డచెట్టు), భేదహేతుభిః = భేదమునకు కారణములె న, కంటకై 8 ఆ ముండ్లచే, మ్ న్ 3p) 

ఖర్జూరాత్ = ఖర్జూరపు చెట్టుకన్న, జాతిభేదేన జ జాతిభేదముతో, యథా = ఎట్టు, (పతి 
ఐం 

పద్యతే = తెలియబడునో, (అట్టు ఆ|బాహ్మణః అను దానివలన క్ష్మతియాది జాతి తెలియ 
బడును.) 

తాత్పర్యము-_- “ఖదిర ఖర్జూరౌ గొరకాండౌ సూక్ష్మపర్ణొ'' (ఖదిరపు చెట్టును, 
ఖర్జూరపు చెట్టును తెల్లని కాండములును, చిన్న ఆకులను గలవి) అను వాక్యమువలన మొదట 

చూపుచున్నాడు. 

నము దేశము 823 పదకొండము 

300] | 
ఖదిర ఖరూరముల సాదృశ్యము తెలియును. పిదప *“'కంటకవాన్ ఖదిరః (ముండ్లుగలది 

జ 

ఖదిరము) అను వచనముచే, ఖదిరమునకు ముండు ఉన్నందున అది ఖర్జూరపు చెట్టుకన్న 

వేరైన చెట్టు అని భేదము స్పష్టపడును, (ముండ్లు ఖదిరమును వేరు చేయును). అర్రే “అబా 

హ్మణః” అను సమాసమువలన “బాహ్మణజాతి కాదనియు, మిగిలిన లక్షణములన్ని యును 

ఆ వ్యక్తికి సమానమే అనియును'' విశదపడును. అనగా ‘వేరొక జాతి” అని తెలియును. 

అవతారిక... మీద చూపిన దృష్టాంతములకు (పకృృతమున సమన్వయము 

లో అవిద్యమాన (వాహ్మణోో యాదృళో (బాహ్మణో భవేత్ | 

అంగీకృతోపమానేన తథాన్యార్లో విధీయతే ॥ 300 

[బాహ్మణః = [బాహ్మణుడ, _ అవిద్యమాన (బ్రాహ్మణ్యః = బాహ్మణత్యము లేనివాడై, 

యాదృశః = ఎట్టివాడు, భవేత్ = అగునో, తథా కా అట్టు, అంగీకృతోపమానేన = స్వీక 

రింపబడిన ఉపమానముగల దానిచే (నజ్ సమాసముచే) అన్యార్థః = ఆన్యపదార్థము, విధీ 

యతే = విధింపబడును. 

తాత్పర్యము--- ఏదోయొక కారణమువలన _ [బాహ్మణత్వమును కోల్పోయిన 

(బాహ్మణుని గూర్చి “బ్రాహ్మణః” అని [పయోగించినపుడు, ఆ పదము “వా స్తవముగా 

[బాహ్మణ్యము లేకపోయినను (వాహ్మణ సాదృశ్యము గలదు” అను భావమునందించును, 

అల్లే “అ బ్రాహ్మణః” అను నళ సమాసము “బాహ్మణ సదృశమైన క్ష|కియాది జాతి” 

అను అర్థమును సమర్పించును. 

వివరణము-- పై మూడు కారికలును మూడు దృష్టాంతములను ఇట్టు చూపినవి. 

1. శ నస్రీశ్యామా, 2. అసాస్నోగౌః, లి. ఖదిర ఖర్జూరౌ గౌరకాండౌ - కంటకవాన్ ఖదిరః 

ఈ మూడు చోట్టను కూడ చివరకు సాదృశ్యమే తెలియను. మొదటి రెండు చోట్టను 

(1. కత్తివలె నల్చని కన్య, 2. గంగడోలు లేని ఎద్దువంటిది గవయము) సదృశమైన అన్య 

పదార్థమే ముఖ్యముగ ఉండును. అక్లే “అ బాహ్మణః” అనుచోట కూడ ఉపమానోపమేయ 

భావము అవగతమై ““(బాహ్మణ సదృశమైనను బాహ్మణ భిన్నమైన జాతి” అను అర్థము 

సిద్ధించును. కాగా అన్యపదార్థము ముఖ్యమన్న పుడు నజ్ సమాసమున సాదృశ్యము అంత 

గ్ధతమై ఉండునని ఫలించును. . 

ఎిళేన విషయములు పరార్థములకు సంపూర్ణమైన భేదముగాని, అభేదముగాని 

యున్నచో సాదృశ్యమన్నది సంభవింపదు. అందుచే సాదృశ్యమనగానే భేదాభేదములు 

రెండును ఉండునని తెలియవలెను. కొన్ని లక్షణములనుబట్టి భేదమును మరికొన్ని లక్షణము 

లను బట్టి అభేదమును సాదృశ్యమున్నచోట భావింపక తప్పదు. n800n 
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సమాసములలో సాదృశ్యమంతర్భ వించుట అనుభూత 

అవతారిక్ర__ కొన్ని నణ్ 
మగునని విశదము చేయుచున్నాడు. 

టో అవృష్టయో యథా వర్షా నీహారాభసమానృతాః | 
త(దూపత్వాత్ స హేమంత ఇత్యభిన్నః [పతీయతే ॥ 

నీహారా[భ సమావృతాః = 
లేని, వర్షాఃజ వ 

8M 

ప్పబడిన, అవృష్టయః = వర్గములు 
(తథా డా అట్టు), త[దూపత్వాత్ = అట్లే 

చు = అది, హేమంతః +- ఇత్రి = హేమంత బుతువని, 
జా తెలియబడును, 

మంచువంటి మేఘములతో క్ర 
గ ) గ్షర్తువు, యథా మాం ఎట్టుండునో 
స్వరూపము క లిగియన్నందువలన, సః 
అభిన్నః = భేదము లేనిదై, [పతీయతే 

తాత)రొంయ_ *' 22 సంపు నయ తన (న ఆఫ వర్షాః = అవర్షాః), ఇందలి నజ్షా సాదృళ ము మ నో ర 

J | క మును బోధించును. కావున '*“పేమంతము వర్షా సమానము”, అను భావము కలుగును, మంచుతో కప్పబడిన ఆకసముగల హేమంతము వర్షములు తేకుండ మేఘములతో కప్పబడిన ఆకాశముగల వర్గబుతువుతో సమానముగనున్న దని తెలుపుటకై ఇట్టి నణ్ తత్పురువమును వాడుట సిద్ధము. 
ఎనరొణము.___ బుతువును తెలుప 

నాంతమ్న వు లుపు వర్షా శబ్దము స్రీలింగము. నిత్య బహువచ 

అను వ్మిగహమును చూపి, బహు కు కాస్రీయముగ [హస “అవర్గఃి' 
ప రా శబ్ద (హస్వము వచ్చి, “అవర్గఃి' అను రూపము కావలసి వచ్చును. అది యభిమతము కాదు. “అవర్షాః” అనునదియ్షే పెదల (యోగము. అయినపుడది నజ్ తత్పురుషమే అయి, సాదృశ్యమును. ఇమిడ్చికొని తన పదార్థమెన హేమంతమును బోధించునని వ్యాక్యానింపక తీరదు, 

ఈ తీరున న్ సమాసములు సా దృళ్యమును ఇమిడ్తి;కొని ప ప లగుచుండునని కొందరందురు. లల ల అన్యవదార్థ వాను 1158011 

అవతారరో__ క్ర సందర్భముననే మరికొందరిట్టందురని 
చెప్పుచున్నాడు. 

ళో అఫరే (బాహ్మణాదీనాం సర్వేషాం బౌతివాచినామ్ | 
(ద్రవ్యన్యాన్యపదార్థత్వే నజా యోగం (పచక్షతే ॥ 802 

తొతివాచినామ్ = జాతిని బోధించు పహ క ౩ (దాహ ణాదీనామ్ == జావ 13 స షామ్ = ఎల శబ్బములకును, (దవ్యస్య = క శ్వ వన. bs 
వ్యకి, అన్యపదార్లత్యే = అనంవ షు 

= 
శ్రీ శ్రపదార మైన పుడు, నజా = నషాతో, యోగమ్ = కలయికను, అపరే _ మరికొందరు, |పచక్షతే ఎ చెప్పుదురు. 

తాత్సర్భామ__ “'బావహ్మణ” మొదలగు జాతివాచకములకేే తొలుత నల్ 

నముదేళము 825 సదకొండము 
ఛ 

ua నప గ టోధించు సమాసమగుననియు, పిదప ఆ సమాసము క్షతియాది వ్యక్తినే అన్యపదార్థము ధిం 

ననియను మరికొందరు చెప్పుదురు. 

వివరణము వ్యక్తిని చెప్పు శబ్దమునకు తొలుత నళ సమాసమనియు, పిదప 

సమాసము జాతిని అన్యపదార్థముగ తెలుపుననియును ఇంతదనుక చెప్పబడినది. దానికి 

విపరీతమెనది ఈ పక్షము. రెండింటి తాత్సర్యమును ఒక చె. అయినను అన్యపదార్థము జాతి 

యని మొదటి పక్షము చెప్పును. అది వ్య క్రియని రెండవ పక్షమనును. మిగిలినదంతయు 

సమానమే 5002: 

అవతారిక నజ సమాసమందలి ఊఉ త్రరపదము తొలుత జాతివాచకమై పిదప 

వ్య క్రిని అన్యపదార్థముగ బోధించునను పక్షమున, నజ్ సమాసమునకును, బహు పీహాకిని 

భేదము కూడ సులభముగ సిద్ధించునని చెప్పుచున్నాడు. 

శో నచె వం విషయః కశ్చిత్ బహు వీహిః (పకల్చ్ప తే 1 
య 6... 

ఆగుర శ్యఇతి వ్యా ప్రిర్నః్ సమా నేన యస్య న॥ 803 

కశ్చిత్ = ఏ ఒక, బహు వీహిః + చ = బహు[ీహియైనను, ఏవం విషయః = ఇట్టి విష 

యము గలదై, (జాతితో కలిసిన అన్యపదార్థమగు వ్యక్తిని చెప్పునదియై), న + ప్రకల్పతేడా 

ఉండ జాలదు, యస్య = ఏ బహు, వఏవహికి, న్ సమాసేన=నజ్ సమాసమచే, వ్యా ప్తిః 

= వ్యాపించుట, న = లేదో, (సః = అట్టి), ఆగుః + అశ్వః + ఇతి = అగుః (ఆక్వః) 

అను బహు[వీహి (కల్పతే = సమర్థమగును). 

తాత్పర్యము “ఆధిక్యము” మొదలగు మతుప్ [పత్యయముయొక ,. అర్థమును 

బహు[వీహి సమాసము బోధించుట అఆతీ[పసిద్ధము. ఊదా: చిత్రగుః = చిత్ర మైన పెక్కు 

గోవులు కలవాడు. నజ సమాసమువలె జాతి విశిష్టమైన వ్యక్తిని అన్యపదార్థ ముగ బహు 

[వీపి సమర్పింపజాలదు. అట్టయినచో నక సమాసమునకును బహు [వీహికిని భేదమే లేకుండ 

పోయెడిని. అది అనుభవమునకు విరుద్ధము. అందువలన వ్య క్రి అన్యపదార్థముగ ఫలించి 

నపుడు, నజ సమాసమనియు, అట్టు కానపుడు (కేవలము జాతికాని, మతుబర్ధముగాని) 

బహు వీహియనియును భేదమును కల్పించుకొనుట సమంజసము. అనగా నజ సమాస 

మా[కమించని స్థలము బహు[వీహి కాగలదు. ఉదా; 1. అగుః = (అశ్వః) న- గ 

అని విగహము. గోత్యమను జాతితో కూడిన గోవ్యక్తి కానిది అశ్వము == “'అశ్వము గొ వు 

కాదు'' అని ఖావము. ఇది నజ సమాసము. 

2. అగుః =న + గావః చా యస్యసః = పెక్కు గోవులు లేనివాడు ఇది బహు 

[వీహి. (అశ్వః, అను దానికి ఇచట సంబంధమక్క-_రలేదు). 

వివరణము నజ్ సమాసము అన్యపదార్థ |ప్రధానమన్నపుడే బహు[వీహితో 

సాంకర్యమున కవకాశము కలుగును. దానిని వారించుటకు ఏదో ఒక యుక్తిని చూపవలసి 



వృత్తీ 
యుండును, జాతి విశిష స లో 

. ష్టమగు వ్యక్తిని నక సమాసము బోధించునని సమన్వయము చేయటయే 
అట్టి యు క్రి యగును. 1808 

అవతారిక. నజ్ సమానము అన్యపదార్థ [పధానమన్నచో దోషము సంభ 
వించునని భాష్యమున నున్నది. ఆ దోషమును వివరించుచున్నాడు. 

శో ద్వందై్వైక'దేశినోరుకా పరవల్లి ంగశా యతః | 

అవర్షాసు తతోఒసిద్ధిరిష్టయోర్డి ంగసంఖ్యయోః i 804 

పరవల్టింగతా = ప్రక్కనుండు పదముయొక్క- లింగము సమాసమునకు వచ్చుట, ద్యందై (క 
దేశినోః = ద్వంద్వమునకును, ఏకదేశి సమానమైన తత్పురుషమునకును మా|త్రమే, యతః= 
ఎందువలన, ఉక్తా = చెప్పబడెనో, తతః = అందువలన, అవర్షాసు = “'అవరాః”” అను నజ 
ఆన జ 

ర. సమాసమున, ఇష్టయోః = అభిమతములై న, లింగ సంఖ్యయో:ః = లింగ ముయొక ,_యు, 
వచనముయొక్కయు, అసిద్ధిః = సిద్ధింపకపోవుట (స్యాత్ = కలిగెడిని) 

తాత్పర్యము. నజ్ సమా సమన్యపదార్థ [పధానమన్నచో “' అవర్షాః 'హేమంతః”” 
అనుచొట, అన్యపదార్థమును చెప్పు హేమంత శబ్దము ననుసరించి నజ సమాసమునకు లింగ 
వచనములు రావలసియుండును. _(అవర్షః - హేమంతః) కాని అది అభిమతము కాదు. 

అవర్షాః' అని స్ర్రీలింగముగను, నిత్య బహువచనముగను ఉండుటయే ఆభిమతము. 

అయితే ““పరవల్టింగం ద్వంద్వ తత్పురుషయోః”” (2-4-26) అను స్కూతము 
ద్వంద్వమునకును తత్పురుషమునకును పరపదముయొక్క- లింగమును అతిదేశించినది. దీని 
ననుసరించి నళ సమాసము కూడ తత్పురుషమే కాన “అవర్షా” అనుచోట దోషము కలుగ 
దని (పరపదమైన వర్షా శబ్దమును బట్టియే లింగ వచనములు సిద్ధించును) వాదింపవచ్చును. 
కాని ఆ పరపదముయొక్క. లింగము వచ్చుట - తత్పురుషములో ““ఒక్క_ ఏకదేశ సమాసము 
నకు మాతమే” (ఉదా: అర్థపిప్పలీ) అని నియమము చేయబడినది. నజ సమాసము 
ఏకదేశి సమాసము కాదు గదా! కావున పె వాదము నిలువదు. కాగా దోషము కలుగక 
తప్పదు. 

వివరణము... ““పరవల్రింగం ద్వంద్వ తత్పురుషయోః” = “దంద్వసమాసమున 
కును, తత్పురుష సమాసమునకును, చివరనుండు పదముయొక్క_ లింగము సం [కమించును"' 
అని యర్థము. 

ఉదా: 1. మయూరీశ-చ+-కుక్కుటఃచాచ = మయూరీ కుక్కు_టౌ (ద్యంద్యము) 
కుక్కు_ట శబ్దము ననుసరించి సమాసమునకు పుంలింగము. 

2. అర్థమ్ ₹- పిప్పల్యాః = అర్థపిప్పలీ (ఏకదేశి సమాసము = తత్పురుషము, 
పిప్పలీ శబ్దము ననుసరించి సమాసమునకు స్త్రీ లింగము. 

నముదేశము §27 పదకొండము 
(ఇ 

306 ] ! ,, 

కాగా నళ సమాసము అన్యపదార్థ [పధానమన్నచో అవర్షాః - హేమంతః 

అనుచోట దోషము తప్పదని తేలినది. కావుననే ఆ పక్షము మంచిది కాదనియును ఫలించును. 
18041 

అవతారిక... “నళ సమాసమున పూర్యపదముయొక గ్రా. అర్జము (న = అభా 

వము) [పధానము'", అను పక్షమును పరిశీలించుటకు ఇపుడు [పారంభింపుచున్నాడు 

శో॥ విశేషణం బాహ్మణాది క్రియాసంబంధినోఒసత | 

యదా విషయభిన్నం త త్రదాస త్వం (ప్రతీయతే ॥ 305 

కియా సంబంధిన = [క్రియతో సంబంధముగల,  అసతః = “లేనిది” అను నర్ధమునకు 

(అభావము), (వాహ్మణాది = బాహ్మణ మొదలగు శబ్దము, విశేషణమ్ = విశేషణమై, తత్ 

= అది, విషయభిన్నమ్ = విష యముచే వేరైనది, యదా =ఎపుడు (భవతి = అగున్ఫో, 

తదా = అపుడు, అసత్యామ్ = అభావము (లేకుండుట), పతీయతే = తెలియబడును. 

తాత్పర్యము--- ““అబాహ్మణః'” మొదలగుచోట్ట, నజర్థమైన ఆభావము ముఖ్యము. 

అందు [బాహ్మణ మొదలగు శబ్దముల అర్థము విశేషణమై ఆఅ|పధానముగ నుండును. కావున 

మొదలగు అర్ధము లభించును, ఇట్టి అభావమే పిదప సముచితమైన 

ఈ తీరు 

18051 

““ బాహ్మణాభావము”! 

క్రియతో అన్వయించును. (అ|బ్రాహ్మణః అస్తి = |బాహ్మణాభావము గలదు). 

ననుసరించినపుడు నజ సమాసము పూర్వపదార్థ (ప్రధానమగును. 

అవతారిక... అసత్తునకును [కియా సంబంధము కుదురునని నిరూపించుచున్నాడు. 

శో (బాహ్మణశ్వేనచా౭.సత్స్వాదుచ్య తేఒస త్తదన్యధా 
| 

అసదిత్యపి స_త్వేన సత సత్తా నివ ర్యతే [1 306 

[బాహ్మణత్వేన = బాహ్మణ్యముచే, అసత్తాాత్ + చ =ా లేకపోవుటవలన, తత్ = ౪, 

అసత్ = లేనిది, అన్యథా = వేరొక రీతిలో, ఉచ్యతే = చెప్పబడును, అసత్ +- ఇతి +- అపి 

= “అసత్ ” అనుచోట కూడ, సత్వేన = స త్త్వముచే (ఉనికి), సతః = ఉన్నదానియొక,- 

సత్తా = ఉనికి, నివ_ర్హ్యతే = తొలగింపబడును. 

తాత్సర్యము ““ఆ[బ్రాహ్మణః (|బాహ్మణ్యము లేనివాడు - ఆనగా ఇతరుల 

ధర్మమున్నది గదా ?)” అనునది “|బ్రాహ్మణ్యము లేకున్నను క్షతియాదుల ధర్మమున్నది 

అను భావమునే తుదకు కలుగజేయును. ఆనగా “సిద్ధముగనున్న ధర్మము [బాహ్మణ్యరూప 

ముతో లేదు” అని మార్చి చెప్పినట్టగును. కావున (చివరకు ఉనికియే తెలియును) |క్రియాన్వ 

యము కుదురును. అటే ““అసన్'' ఆను నజ్ సమాసమును కూడ కుదుర్చుకొనవచ్చును. 

ఏ విధముగను స తశ్త్యమును (ఉనికిని) భావింపని అభావమన్నది సంభవింపదు. (ఆభావము, 

అనునది ఒకదాని యునికిని తప్పక అ పేక్షీంచును) అట్టు భావనాసిద్ధమైన స త్త్యమునే నజ్ఞా 



వొక్యపడీయము 828 వృత్తి ల 
తా 

కక న్ 93 é లగించును. కాగా “అనన్ అను దానివలన “'సత్తాభావము” అను నరము ay! పదార్థము ముఖ్యమను పక్షములో లభించును. 
శ 806 [| [1 

అవతారిక... పూరంపదారవ పూర్వుపదార్థము ముఖ్యమన్నపుడు, “సమానము అవ్యయము వ థి 27) అట కావలసి వచ్చునని థావ్యకారు డొక శంకను లేవదిసెను దానిని విశదము చేయుచున్నాడు. 
శో నామాన్యద్రవ్యవృ త్తిత్వాన్ని మితానువిధాయినః | 

అ 
శో యోగో లింగ సంఖ్యా భ్యాం న్యాద్వా సామాన్యధర్మతా i 307 

సిమిత్తానువిధాయినః == (పవృత్తి నిమి త్రముగలది, 
సామాన్యమును చెప్పుటవలన, లింగ సంఖ్యాభ్యామ్ = లింగవచనములతో, ఆయోగః = సంబంధము లేకుండుట స్వాత్ = కలిగెడి 1 బ్రా = స్ వా మా లేక, సామాన మాడ ధర్మమగుట (స్యాత్ = కలిగెడిని), శతా ఆ సామాన్య 

సామాన్య దవ్యవృ త్రిత్వాత్ = [దవ్య 

తాత్సర్యము._ నజ సమాసము పూరంప ప 
మైన అభావ నయ్. పూర్వపదార్థ (పధానమన్న పక్షములో నజుర్థ SR గ ాపే న ముఖ్యమగును గదా | ఉ త్తరపదార్థ మచట వికేషణమె త న లు తన సహజ ధర్మములై న లింగవచనములను పోగొటుకొనును నజర ౦ నములు లేకుండుట సముచిత గ్ | గ్గ 

వ అభావము |దవము కాదు క్ష మెన అకు అల్ల భా ఒల అల ( న 9 i గో ముఖి 

ర్ లము ననుసరించి సమాసమంతయు ఆవ్యయము కావలసి వ. దిక్కు un సవ గమ అభా; సామాన్యమును బోధించుట వలన నపుంసక లింగమును వీకవచన [త (ఆబాహ్మణమ్) రావలసి వచ్చును, ఇది వేరొక చిక్కు. 
వివరణము... న = అభావము. ఇది అవ్యయము. * భావము. ఇదియు అవ్యయము కావలెను. గధొగారణక = వాహ్మణా 

18071 

౨ షమునకు వష Maw 
చూపెను. దానిని వివరించుచున్నా డు. భావ్యకారుడే. పరిహారమును 

శో (వాగసత్వ్త్వాభిధాయిత్వం సమానే (దవ్యవాచితా । 
నిమిత్తానువిధానం చన సర్వత స్వభావతః ॥ 

(ప్రాక్ = ముందు, _ (సమాసమునకు ముందు 
ధర్మమును చెప్పుటయు, సమా సే 
టయ, (భవతి = అగును, 

స్వభావతః 

908 

నకు ము )» _ అనత్త్వాభిధాయిత్వమ్ = [ద్రవ్యము కాని 
= సమాసమందు, [దవ్యవాచితా = (దవ్యమును బోధించు nin నిమితానువిధానమ్ +- చ = నిమి తము ననుసరించు టయు 

స్వభా మునుబట్టి, సర్వ్మత = అన్ని చోటులందును, న == ఉండదు. 
తాత్పర్యము... సమాసమునకు ముం క దు ను |దవ్వమును బోధింప (6 

సామాన్యము ను బోధించును. కావున అపుడ జ U § ధింపదు. అభావ 

ది యవ్యయమగును. సమాసమందలి నఖ 
ణో 

నముద్దేశము 829 పదకొండము 
310] 
దవ్యమును చెప్పును. అది దాని స్వభావము. కావున సమాసమునకు లింగవచనములు సిద్ధిం 
చును. |పవృత్తి నిమి త్రము ననునరించుట అన్నిచోటులందును ఉండదు. 

వివరణము శబ్దము లాయా నియతమైన యర్థములను బోధించుట అనాది 

సిద్ధము. దాని నెవరును మార్చజాలరు. వాక్యమందలి నఖ్జు కేవలము నిషేధమును చెప్పును. 

సమాసమందలి నజ నిషేధింపబడు |ద్రవ్యమును బోధించును. అది సహజమగు స్వభావము. 

వృత్తియొక్క_యు, వాక్యముయొక్కయు ధర్మములు వేరని పెక్కుసారులు (పతిపాదింప 

బడినది. ॥ వీ08॥ 

అవతారిక పై విషయమునే సమర్థిం పుచున్నాడు. 

శో నిమిత్తానువిధానే చ [కియాయోగో న కల్పతే | 

తథాచావ్యపదే శ్యత్వాదుపాదానమనర్గకమీ 11 309 

నిమిత్తానువిధానే + చ == పవృత్తి నిమిత్తము ననుసరించిన యెడల, _|క్రియాయోగః = 

[క్రియతోడి సంబంధము, న-+ కల్పతే = సంభవింపదు, తధాచాచ = అట్టయిన, అవ్యప 

దేశ్యత్వాత్ = చెప్ప నావశ్యకత లేనందున, ఉపాదానమ్ = శబ్దమును స్వీకరించుట, అనర్థ 

కమ్ = నిషృలము. 

తాత్పర్యము (ప్రవృత్తి నిమిత్తమైన అభావ సామాన్యమే సమాసమువలన 

తెలియనన్నచో, [కియాసంబంధము కుదురదు. “అ|బాహ్మణ మానయ'*, “అబ్రాహ్మణం 

పశ్య” మొదలగుచోట్ట ““బాహ్మణాభావము'” సామాన్యముగ తెలియునపుడు, అట్టి దానికి 

“తీసికొనివచ్చుట” “చూచుటి” మొదలగు |కియలతో సమన్యయమెట్లు సరిపోవును 1? 

అట్టయినపుడు సాధింపదగిన యర్థము బొత్తిగా లేనందున నళ సమాసమె వ్యర్థ మెపోవును" 

కాని వ్యవహారమున నజ సమాసమునకు క్రియాయోగము (పసిద్ధముగ నున్నది. అందువలన 

అది [దవ్యవాచకమే యనియు, లింగవచనములు దానికుండుననియును (పయోగములనుబట్టి 

నిర్ణయింపక తప్పదు. 1809 

అవతారిక... నజ సమాసమునకు లింగవచనములు వేరొక తీరులో కూడ 

సిద్ధించునని భాష్యకారుడనెను., ఆ తీరును విశదము చేయుచున్నాడు. 

లో అసత్సామా న్యవృ త్తిర్వా విశేషైః కత్రియాదిభిః | 

(ప్రయుక్రైర్మాశయెర్భిన్నో యాతి తల్లి ంగ సంఖ్యతామ్ 11 310 

వా= లేక, అసత్సామాన్యవృత్తిః = అభా వమును సామాన్యముగ చెప్పునదియై, పయుక్తిః 

(పయోగింపబడిన, ఆ[శయైః = ఆధారములై నటువంటిన్ని, శత్రి యాదిధిః = క్ష్ష[తియుడు 

మొదలగు, విశేషములతో, భిన్నః = వేరై నదియై, త ల్రింగ సంఖ్యతామ్ == ఆ విశేషముల 

యొక లింగవచనములు కలిగియుండుటను, యాతి = పొందును. 

ద దాదా ద దవంచా కాల నానుద రానాకు మాం యత మవతాలలాక్రలాందాక దాక నాడా దానం తనలా దాతదతరనాటు 
సదు నమ నడవా నాడా నాడా కా డా ునాపాంానం తాలాలు గాలా యాగ యం దలలాగాదాాా ఆరక దద యదా రారా మద రా ద మడడన డాలటతాలు rr రాడా ETT TEE OER ANT RE TEE 

అతు a జప Trae iNew een TeE దరడాలంజకాననాాకాలాలు 

న స స నాడాను. 
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వాక్యపదీయము 830 నృ శ్రి WD [311 తాత్పర్యము... నజ్ సమాసము ఊఉ త్రరపదముయొక్క_ అఆరముతో కూడిన 
థి ఆభావమును ఠి ఆక సామాన్యముగ చెప్పినను, అట్టి అభావమునకు సంబందించిన విశేషములు తెలియు 

టై క్ష తియాదులను అనుసంధానము చేయక తప్పదు. (అ(భాహ్మణః = క[తియః, వె శ్యః 
[దః మొ॥) అట్టివాని ననుసరించి సమాసమునక్తు లింగవచనములు సం! కమించును. 

ల ఏవరణము. ““గుణవచనానామా[శయతో లింగవచనాని” (ఆధారమైనట్టి దవ్య 
జా టి బట్టి గుణవాచకములకు లింగవచనములు వచ్చును) అను వచనమువలన నజ్ సమాస 

మునకు లి 2 స ంగవచనములు సిద్ధించునని అభిసంధి. ఈ వచనము ననుసరించియే పెక్కు సలము లలో లీంగవచనములు సాధింపబడినవి. 
“ 

కక విశేన విషయములు... “బాహ్మణుడు కాడు” అని సామాన్యముగ చెప్పగానే 
ఎదృుళమైన క్షత్రియాది వ్య క్రి” అను విశేషము స్ఫురించును. అదియే [పకృతమున 

ఆ[శయమగును. దానిని బోధించు శబ్దమునుబట్టి సమాసమునకు లింగవచనము లుండును. 

నజ సమాసమునకు (దవ్యవాచకత్యము స్వాభావికమని మీది కారిక చెప్పినది. 
అట్టుగాక లింగవచనములే స్వాథావికములని ఈ కారిక వివరించినది. కాగా యు కి వేరుగ కన్పించినను, ఫలితమొక్క. దే. న్ ॥లీ10॥ 

అవతారిక... వదోయొక విశేషములేన్సి 
సామాన్యమున వి శేషమంతర్భవించియే యుండును, 
(పమయోగించుట ఎట్టు పొసగును ? _ 

సామాన్యమన్నది అసంభవము. కావున 
కాగా నజ సమాసమున విశేషమును 

అను శంకకు సమాధానము చెప్పుచున్నాడు. 

శో ప్రాగాశయో హి భేదాయ (పధానేఒభ్యంతరీకృతః | 
పునః (పత్యవమర్శేన విభక్త ఇవ దృశ్యతే ॥ 3811 

పాక్ = ముందుగా, పధానే = ముఖ్యమైన సామాన మందు, g— బడిన, ఆ్రయః రమ లాడు = ఆధారమైన విశేషము, భేదాయ _ భేదముకొరకు, పునః = మరల, (పత్యవమర్శేన = అనుసంధానముచే, విభ కః + ఇవ = వి ) విభరక్త = విడదీయబడినది వలె, దృళ 
హా = కనబడును గదా: 

| స + 
మన మ తాత్పర్యము. సామాన్యమున విశేషమంతర్భవించుట సహజమే. కాని ఆ విశేష విశదము చేయకున్నచో చెప్పదలచిన భావము పూర్తిగాదు. అందువలన ఇమిడియున్న 
విశేషమును విడదీసి చూపవలెను. ఆ అట్టు చేసినపుడు ఆ విశేషమే ఆశ లింగవచనములు సిద్ధించును. అ ఆశ్రయమగును. దానినిబట్టి 

కై. ఉదా 2: అ(బాహ్మణః” _ అన్నంతమ్మాతమున లాభము లేదు. త్ష[తియః అ * వ్రైళ్యః, అనియో చెప్పి స్పష్టపరుపవలెను. కాగా మీ. గ”, బై మః * కాగామీది కారిక చూకి అనుపపత్తి ఏదియు లేదు. | హాస Fn ll ll 
ల 

నముచేశము $31 పదకొండము 
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అవతారిక పె యంశమునే స మర్థింపుచున్నాడు. 

ట్లో! సమాసే (శూయతే స్వారో యేన తద్యాం స్తదాాశయః । 

(ద్రవ్యం తు లింగసం థ్యావదసతాభ్యంతరీకృత మ్ Il 812 

యేన = ఏ, అసతా = అభావ సామాన్యముచే, తద్వాన్ = అది గలదియు, తదా|శయః = 

దాని కాధారమైనదియు, లింగసంఖ్యావత్ = లింగవచనములు గల, (ద్రవ్యమ్ + తు = (ద్రవ్య 

మైతే, అభ్యంత రీకృతమ్ = ఇముడ్చబడినదో (సః = ఆ), స్వార్థ = స్వార్థము (సమాసము 

యొక. అర్థము), సమా సే = సమాసమున, [హయతే = వినబడును, 

తాత్సర్ణము- లింగవచనములు గల [దవ్యవి శేషము సమాసార్థమందే ఇమిడి 

యుండును. సమాసము బోధించు అభావ సామాన్యమున కదియే ఆశ యమగును. కాగా న్ 

సమా సమున ఆ్రయమునుబట్టి లింగవచ నములు సిద్ధించును. 

వివరణము. ఆ శయమునుబట్టి లింగ వచనములగుట స్యాభావికము. ఆ ధర్మ 

మును వ్యాఖ్యానించుటలో ఇట్టి యుక్తులన్నియును ఉపయోగించును. 11ల 121 

అవతారిక... నజ్ సమాసమున క్షతియాదులు స్వపదార్థముగా తెలియు రీతిని 

విశదము చేయుచున్నాడు. 

లో ఎకార్థవిషయౌ శబ్ద తస్మిన్నన్యార్థవ ర్తినౌ | 

అసతె సప తు భేదానాం సర్వేషాముససం(గహః i 318 

అన్యార్థవ ర్తినౌ = వేర్వేరు అర్థములందుండు, శబ్దౌ = శబ్దములు రెండును (నజ్ఞు + ఉత్తర 

పదము), తస్మిన్ = ఆ సమాసమందు, ఏకార్థవిషయొ = ఒకే యర్థమును చెప్పునవియగును 

సర్వేషామ్ = సకలములై న, భేదానామ్ +- తు = భేదములక్రై తే, అసతా + ఏవ ఇ అభావము 

చేతనే, ఉపసం|గహః = కూడగట్టుట, (భవతి = అగును). 

తాత్పర్యము---- సమాసావస్థకు ముందు (వాక్యమందు) నష్టా నివృత్తికి ద్యోత 

కము. ఉ త్తరపదమగు బ్రాహ్మణ శబ్దము నివృత్తితో కూడిన [బ్రాహ్మ ణరూపమైన యర్థమును 

చెప్పును, ఇట్టా శబ్దములు భిన్నార్థములు. సమాసమున మాత్రము ఉ తర పదార్థముతో కలిసిన 

అభావమను ఒకే యర్థము బోధపడును. అనగా నళ్టాు అభావమునకు వాచకమేయగును. ఆ 

అభావమందే “క్షత్రియః” మొదలగు విశేషములన్నియు ఇమిడి సోవును. 

వివరణము. వాక్యమందు |బాహ్మణాది శబ్దము అభావమునకు వాచక ము. నజ్ఞు 

ద్యోతకము. సమాసమందు నజ్జు అభావమునకు వాచకము. |బాహ్మణ శబ్ధము ద్యోతకము. 

అభావమందు క్షతియాది భేదములన్నియు ఇమిడియుండును, ఇట్లు నజుర్థము ముఖ్య మగుట 

వలనను, ఆందే విశేషములన్నియు నుండుటవలనను, క్ష తీయాదులు సమాసార్థమగుటయు, 

పూర్యపదార్థము ముఖ్యమగుటయును సిద్ధించును. లీ 181 



314 
అవతారిక___ ఆన్యపదార్థము ముఖ్య మగునప్పటి తీరును వివరింపుచున్నాడు! 

శో తే కీ త్రి యాదిభిర్వాచ్యా వాచ్యా వా సర్యనామభిః | 

యాంతీవాన్యపదార్థత్వం నజో రూపావికల్పనాత్ 1 314 

క్షతియాదిభిః = శతియ మొదలగు శబ్దములచే, వాచ్యాః = చెప్పదగిన, వా=లేక, సర్వ 
నామభిః = సర్వనామ శబ్దములచే, వాచ్యాః = చెప్పదగిన, తే= ఆవి (ఆ యా విశేషములు) 
నజఃః = నజ్బుయొక రూపావికల్పనాత్ = స్వరూపమును ఎరుగనందువలన, అన్యపదా 
ర్థత్వమ్ = అన్యపదార్థమగుటను, యాంతి [ ఇవ = పొందునట్టగును. 

తాత్సర్య్ణము-- వా స్త్రవమున ఆ|బాహ్మణః, అనునదియే శబ్ద శ క్రి ననుసరించి 

క్ష|తియాది విశేషములను బోధింపగలుగును. మరల క్ష్యతియః మొదలగు విశెషపదములను 

వాడనక్క-ర లేదు. అయినను నజ్ఞంన కిట్టి సామర్థ్యమున్నదని గుర్తింపనందున, విశేషములు 

స్పష్టపడుటకై, ఒకప్పుడు “క తియ” మొదలగు శబ్దములనుగాని “సః”, “అయమ్ 
మొదలగు సర్వనామములనుగాని [పక్కను పలుకుట జరుగుచుండును. (అ|బాహ్మణః = 
క్షత్రియః _లేక.. అ[బాహ్మణః - సః, మొదలగు రీతి). దాని ననుసరించి అవి అన్యపదార్థము 
లనియు, వానిని బోధించు సమాసమన్యపదార్థ పధానమనియును అనుకొందురు. ఇదియొక 
విధమైన (భాంతి. 

వివరణము----. నజ కేవలము నిషేధమును, [బాహ్మణ శబ్దము ““బాహ్మణుడు'' 
అను నర్భమును చెప్పునని భావించినందున, “బాహ్మణుడు కాని క్ష తియడు మొదలగు 

వ్యక్తి క్రి” 'అన్యపడార్థమగునను [భాంతి కలుగును. కాని విశేషములను కూడగట్టుకొన్న నజార్థమే 

ముఖ్యమన్న పుడు, విశేషములకై వేరుగా [ప్రయత్న మక్కరలేదు. అవి స్వార్థములేయగును 
కాని అన్యపదార్థములు కావు, కాగా విశేషములను చెప్పు శబ్బ్దములను వాడనక్క_రలేదు.॥81 4॥ 

అవతారిక... నజ సమానము పూర పదార్థ ధానమన 
మును చూపుచున్నాడు. | వ్ ష్ వివమందాల దన 

లో! వి శేషస్యా_ప్రయోగే తు లింగసంఖ్యే న సిధ్యతః । 

అవర్షాదిషు దోషశ్ళ హేమంతోఒన్యా(శ్రయో యతః ॥ 315 

విశేషస్య = విశేషమునకు, ఆ(పయోగే + తు = పయోగము లేనపుడు, లింగసంఖే = 
లింగవచనములు, న + సిధ్యతః = సిద్ధింపవు, అవర్షాదిషు = ““అవర్షాః = పామంతః”, 
మొదలగుచ ప్ర ట్ట, దోషః చ = దోషము రూడ (భవేత్ = కలిగెడిని), యతః = ఎందువలన 

అనగా, అన్యా శయః = వేరుగానున్న ఆశయము, హేమంతః = హేమంతము (భవతి = 
అగును), i 

తాత్పర్యము. పూరప ల 
ఎర్యము---పూర్వపదార్థము ముఖ్యమన్నపుడు, విశేషమునుచెప్పు “క్షత్తియః”' 

నముద్రేశము 833 . పదకొండను 
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మొదలగు శబ్దమును వాడనక్కర లేదందురు. అట్టయినచో సమాసము సామాన్యవాచక మే 

అయినట్టగునుగాన, సామాన్యమైన నపు నపు లసకలింగమును, ఏకవచనమును. మా|తమే రావలసి 

వచ్చును. (విశేషపదమును వాడినపుడు దానినిబట్టి సమాసమునకు లింగ వచనములు సిద్ధించును 

గాన ఈ బాధక ముండదు). 

ఆశ్ర “అవర్షాః హీమంతః'” అనుచోట సీమంతము ఆశ్రయమగా.. పేర్కాన 

బడుటచే, దాని ననుసరించి ““అవర్షః' అను |[పయోగమే సాధువు కావలసి వచ్చును. (వర్షా 

న్ బ్రనునకు [హస్వమును, పుంలింగమును రావలసి వచ్చును). 

వివరణము కాగా నళ సమాసమున పూర్వపదార్థము పథానమన్న చో ' దోష 

ములు సంభవించుచున్నందున “ఉత్తర పదార్ధము ముఖ్యము” అన్న సక్షమే మంచిదని 

ఫలించును, ఇదియే సిద్ధాంతము కూడ.' అయినను. “గణవచనములకు 'ఆశయమునుబట్టి 

లింగవచనములగును”, “అను వచనముయొక్క- ఉపయోగము, పూర్వపదార్థము ముఖ్యమను 

పక్షమందు సంభవించునని విశదముచేయుటకై ఆ పక్షము కూడ చూపబడినది. 

విశేష విషయములు ఇట్టు, 1659 వ కారిక మొదలుకొని ఈ కారకవరకును, 

మహాభాష్యము ననుసరించి ద్యంద్యసమాసము మొదలగు ఆయా ప్రదేశములలోని లింగ 

వచనముల ఆతిదేశమును దాని [పయోజనమును అతివిపులముగ చర్చింపబడినది, (159 వ 

కారికలోని విషయముల వరుసమాతము మారి చివరినుండి మొదటికి వచ్చినది... 18151 

అవోతౌరి క. శబ్దముల కర్థము జాతియా ? వ్యకి క్రియా ? అని ' అస్తమంందు 

విచారణచేయబడినది, వ్యాకరణకాస్త్రమునను, “సరూపాణా మేక శేష ఏకవిభక్తా”. (1-2-64) 

అను పాణిని సూత మహాభాష్యమున సీ విషయము విమర్శింపబడినది. _ ఆ సూత మేక శేష 

విధాయకము. రాముడును లక్ష్మణుడును అని చెప్పదలచినపుడు _ 'రామలక్ష్మణా'. అందుము. 

అటులనే ఇద్దరు రాములు ఆని చెప్పదలంచి నపుడు “రామరామ” అని యనవలసియున్నది. 

కాని “రామౌ” అని ఒక రామశబ్దమునే [పయోగింతుము. ఒక వ్య కీని బోధించుట కొక 

“శబ్దము. అనేక వ్యక్తులను బోధించుట. కనేక ' శబ్దములను పయోగింపవలెనుగదా యను 

శంకొకు సమాధానముగా నవతరించిన దా సూ|తము. 

సమానరూపములగు ననేక శ బ్రముల నుపయోగింపవలసి యన్న పుడందొక్క లియే 

మిగిలి, లోపించిన శబ్దముల ఆర్థమునుగూడ, ఆ మిగిలిన శబ్దమే బోధించును అని ఆ 

సూూతము తెలియచేయుచున్నది. కనుక, 'రామౌ” అని, “రామా 1 "అనియు నొక.రామ 

శబ్దమే ఇద్దరు ముగ్గురను బోధింపదలచినపుడును [పయోగింపబడుచున్నది. వ 

ఈ ఏక శేషవిధోయక సూ[తమును, పతంజలిమహర్షి, తన మహాభాష్యమునందు, 

ఇది అనావళ్యకమని' తోసి పుచ్చినాడు. వాజప్యాయనుడని . వేరొకముని. " ఆతని: మతమున 

శబ్దములకు జాతియే అర్థము. గోళబ్దమునకు గోత్యము అని అర్థము. ఘటము అనగా ఘట 

త్వము అని యర్థము. “నాలి అనునది ఒక పదార్థము. అది (పత్యతాది.. (పమాణములచేతో 

[53] 

| 
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సాధింపబడినది. కావున 'గావౌ” అనిన, అట నుచ్చరింపబడిన, ఒక గోశబ్దమే, ఆ జాతిని 

బోధింపజాలును. అట్లే, “ఘటాః” = ఘటములు అనినపుడును ఒక ఘటశబ్దమే ఆ జాతి 

నంతను బోధించుచున్నది. కనుకి వక శేషవిధాన మక్క-అలేదని భాష్యకారుని తాత్పర్యము. 
ఇపుడొక శంక. జాతికి లింగమును సంఖ్యయును లేవుగదా ః పుం, స్రీ, నపుంసక 

లింగ సంబంధమును ఏకవచనాదివచన సంబంధమును శబ్దముల కెట్టు కలుగును? అని, 

దీనికి సమాధానము, “లింగవచన సిద్ధిరణస్యానిత్యత్వాత్ '' అను వార్తికముచే చెప్పబడినది. 

గుణములనగా, పుంస్త్వ గ్రీత్వాదులును, ఏకత్వ ద్విత్వాది సంఖ్యలును, వానితో జాతికి 
“ఏకార్థసమవాయము” అను సంబంధము కలదు. అనగా వ్యక్తులందు జాతియును, గుణము 

లును “సమవాయము' అను సంబంధముతో నుండును. జాతినే వైయాకరణులు ఆకృతి 
అనియు వ్యవహరింతురు. అది సకల పదార్ధగతము. కాని అది నియతములయిన లింగ 

సంఖ్యలుగల శబ్ద్బములచేత నే బోధింపబడుచుండును. ఒకానొక జాతి, ద్రేలింగ శబ్ధముచేతను, 

వేరొకటి పుంలింగ శబ్దముచేతను, అర్రే, ఏకత్యాది సంఖ్యలుగల శబ్దములచేతను తెలియచేయ 

బడుచుండును. అయ్యది వివక్షాధీనము. అనగా వక్త ఇష్టముచొప్పున జరుగునదియని గుణ 

వివక్షానిత్యత్వాత్ ' అను వార్తికము సూచించుచున్నది. 

జాతికి లింగవచన సిద్ధి గుణవచన శబ్దములయిన, శుర్భాది శబ్బములకువలె సంభ 

వింపనచ్చునని పక్షాంతరమును “గుణవచనవద్వా” అను వాంర్తికము చెప్పుచున్నది. పక్ష 
శబ్దము, తెలుపు అను, గుణమును చెప్పును. గుణములకు లింగములేదు వచనములేదు. కాని 

ఆ గుణముగల (ద్రవ్యము వస్త్రము. దానికి అవి యున్నవి. కనుక కక్ష శబ్దము నపుంసకము. 
ఆ సక్స గుణముగలది కాటి అయిన నది న్రీలింగముగాన '“శుక్రాళాటీ" అందురు. పటమయిన, 

“జుక్టః పటః' అందురు. ఆ విధముగనే జాతి శబ్దములును ఆ జాతి కాశయములగు వాని 

లింగవచనములను బొందునని ఈ కారిక చెప్పుచున్నది. 

శో ఆకృతిస్సర్వ శ బానాం యదా వాచ్యా(పతీయ తే | 

ఏకత్వా దేక శబ్దత్వం న్యాయ్యం తస్యాంచవర్ణ ్యతే 11 316 

సర్వశబ్దానామ్ = అన్ని శబ్దములకును, ఆకృతి = జాతి, యదా = ఎపుడు, వాచ్యా= 

శక్యార్థముగా, [పతీయతే = తెలియబడుచుండునో, తదా, తస్యామ్' = అపుడు, ఆ జాతి 

యందలి, ఏకత్వాత్ = ఎక త్యమువలన ఇ అది ఒక్కటే అగుటవలన, ఏకళబ్దత్వమ్ = ఓకే 

ద బ్రముచే నది బోధింపబడుట, న్యాయ్యమ్ = న్యాయయుతమైనదిగా = సోపప త్తికముగా, 

వర్జ్యతే = వర్జింపబడుచున్నది. 

తాత్ఫ్రర్శం వివోరోణయములు... జాతి అనునది ఒకటియే శబ్దమున కర్థము. కావున 

దానిని బోధించుటకు ఒక శబ్దమే చాలును. కాగా ఏకశేషవిధానముతో బనిలేదు. అర్జభేద 

ముండినగదా శబ్దమునకు భేదముండదగును ? ఆర్థము జాతియే. ఆది ఒక పదార్థమే ఆయె, 

మునుముందు శబ్దమును వినినతోడనే స్పురించునది సామాన్యమే. సామాన్యమనినను జాతియే - 

నముద్రేశము 835 పదకాండము 
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“జాతిర్జాతంచ సామాన్యమ్' '. ఆవి మూడును పర్యాయములు. . (పతినియత మగు, విశేషము 

శబ్దమువలన స్పురింపదు. సామాన్యమే. స్ఫురించును. అదియే శబ్ఞారము. || 

అవతారిక సకల శబ్దాభిదేయ అగు ఈ జాతి 'ఆవిష్టలింగ' అనిరి. అనగా 

దీనిచే లింగ మావేశింపబడియుండునని యర్థము. పుంస్త్వ స్త్రీత్వాది లింగములు మూడును 

అన్ని పదార్థ ములందును నుండును ఆయినను, కొన్ని శబ్దములు, కొన్ని లింగములను 

మా[తమే వ్యక్తము చేయును. కాబట్టి ఆయా శబ్దముల ననుసరించి, జాతి నియతలింగ 

అగును. ఆ విషయ మీ కారికలో చెప్పబడుచున్నది. 

ట్లో॥ అవిష్టలింగకా తస్యాం స్యాద్గామ్య పళుసంఘవత్ 1 

(దవ్యభేదేపిచై కత్వా _త్తత్రెక వచనం భవేత్ ॥ 817 

తస్యాం = ఆ జాతియందు, (గామ పశుసంఘవత్ = [గామీణ పశువుల సంఘమఘులను 

బోధించువానికి వలె, ఆవిష్టలింగతా = నియతమగు లింగమును గలిగియుండుట, స్యాత్ = 

సంభవించును, |ద్రవ్యభేదే సత్యపి = ద్రవ్యముల కనేకత్యమున్నను, తత = ఆ-జాతి 

యందు, ఏకత్వాత్ ౫ ఏకత్వము = అభేదము ఉండుటవలన, ఏకవచనం. భవేత్ = ఏకవచన 

(ప్రత్యయము, సిద్ధించును. 
వ. 

తాత్తర్య వివరణములు.. ఏక శేష (పకరణమునందు, “గామ పశసం ఘెవ్వ 

తరుణేషు స్త్రీ (1-2-78) అను నొక సూత్రము ఏక శేషవిధాయకము. గలదు. పుమాన్ 

శ్రీయా” (1-2-67) అను సూత్రము. స్రీపురుష వ్యక్తులను కలిపి చెప్పద లంచి నపుడు, 

ఆసహో కిలో, పురుమని బోధించు శబ్దమే శేషించి స్త్రీనిగూడ బోధించును అని చెప్పుచున్నది 

ఆ సూ[తమున కిది అపవాదము. '“ఆరణ్యకములు కాని పశువుల స్త్రీపురుష సంఘములను 

జెప్పదలంచినపుడు, ఆసహో కిలో పుంవాచకము శేషింపదు. “స్త్రీ వాచకమే శిషించును' అని 

దీని యరము. “గావః ఇమా” అని యుదాహరణము. “గావశ్చ గావశ్చి - అని వ్మిగహము. 

శేషించినది స్త్రీ లింగ గోళబ్దము. పుంలింగము గాదు. ఆ విషయమును స్పష్టపరచు టకు 

'ఇమాః' అని స్త్రీ లింగ విశేషణము చూపబడినది. 'గావః' అను నీ ఏక శేష వృత్తి అగు 

పదమునకు “ఎద్దులును, ఆవులును' - అని యర్థము. 

ఈ సూూతమును గూడ భాష్యక ర్త (పత్యాఖా నము చేసివేసిను. జొతివాదక 

శబ్ద్బములకు లింగనియమము స్యభావసిద్ధము. ఆది ఆ యా శబ్దముల అభిధాశ క్రి నాశ్రయించి 

యుండును. కనుకనే |బాహ్మణశబ్దము, పుం స్త్రీ లింగ మా|తయు క్రము. వృక్ష శబ్దము కేవల 

పుంలింగమే. శబ్దముల కర్ణము జాతి. ఆర్థమనగా శ క్రిచే సిద్ధమయిన అర్థమనుట. వ్యక్తులు 

అనుమాన |[పమాణ గమ్యములు. అవి భిన్న భిన్న ములయినను, జాతినిబట్టిన సంఖ్య ఏకత్వమే 

గనుక ఏకవచనము. కాని, ““సంపన్నః [వీహిః' (ధాన్యము సమృద్ధముగ పండినవి) అని 

చెప్పుదలంచినపుడు, “సంపన్నాః వీహయః'' = అని బహువచనాంత శబ్ద ప్రయోగము 

గూడ లోక సిద్ధమగుట వలన, _ అది సిద్ధించుటక్రై; “జాత్యాఖ్యాయామేకస్కిన్ బహువచన 

కనా 

న ప 
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మన్యత రస్యామ్ ) (1-2-59) అను సూత మారంభింపబడినది. జాతిని చెప్పదలంచి 

నపుడు, ఒకే పదార్థమది అయినను, పర్యాయముగ బహుపదార్థ ములవలె నగునని ఆ సూత్ర 

మునకు భావము. ! 11801 “7|| 

అవతారిత. జాతికి లింగభేదముండుననిన, ఆవిష్టలింగత చెప్పబడినదిగదా ; 

అది యెట్లు కుదురును ? ఆవిష్టలింగత ఆనగా నియతముగ నొకే లింగము కలిగియుండుట 

గదా-ః - అనిన-- 

ళో ఆ్మశయాణాం పొ లింగై సానియత్రి రేవయుజ్యకతే | 

తధా చ యుక్తవద్భావే (ప్రతిషేధోనిరర్ధకః ॥ 818 

నియతై 8 ఏవ = నియమము కలవియేఅగు, ఆశయాణాం = జాతికా (శయములయిన వ్యక్తుల 

యొక్క; లింగెః = పుంస్త్వాది లింగములతో, సా, యుజ్యతే = ఆ జాతి, సంబద్ధమై 

యుండును, తథా చ = కొబట్టియే, యు క్రవద్భావే = లింగవచనములకు చెప్పబడిన యుక్త 

వదతిదేశమున, |ప్రతిషేధః = “అజాతేః' - అను నిషేధము, నిరర్థకః = ప్రయోజనము లేనిది. 

తాళ్ళర్యో వివరణములు.-- పుంస్త్వాది లింగములు, ఏకత్యాది సంఖ్యలు, అను 

గుణములతో పాటు, వ్యక్తు లయందు జొతియును సమవాయమను సంబంధముచే సంబద్ధమై 

యుండును. “లుఫియు క్తవత్ వ్య క్రివచనే” (1-2-51) అని 'యొక సూూతము. ఉదాహర 

'ఇము “పంచాలాః' - అనునది. పంచాలదేశీయుల నివాసమయిన జనపదమని యర్థము. ఈ 

అర్థమునందు ఒక తద్ధిత [పత్యయమును విధించి, దానికి, “జనపదే లుప్* (4-2-81) ఆను 

సూూతముచేత నా ప్రత్యయమునకు' లుప్పు = లోపము చెప్పబడినది. కాగా (ప్రత్యయ 

ముండదు. (పకృతి మ్మాతమే యుండును. (ప్రకృతికి పంచాలదేశ మర్థము. (పత యమునకు 

“వారి నివాసము” - అని యర్థము. దేశవాచకమగు పంచాల శబ్దము బహువచనాంతము. 

[పత్యయమునకు లుప్పు = [పత్యయలోపము ఆ పదముచే విధింపబడినపుడు, లుబంతమునకు 

లింగవచనములు, (పకృతి లింగవచనములే యుండునను పె ఆతిదేశ మువలన, “పంచాలా!ః" 

అని బహువచనాంతమే సాధుళబ్బ రూపము. 

ఇక, “పంచాలాః జనపద = పంచాలదేశము వారి నివాసము - జనపదము, 

అని |పయోగించినపుడు, “పంచాలాఃి = అను దానికి జనపదము విశేషణము. విశేషణ పద 

మేల బహువచనాంతము (పయోగింపబడలేదు + అనిన, జాతివాచకములు కాని విశేషణము 

లకే వ్య క్రివచనములు వచ్చునని, “విశేషణానాం చాజొతేః'' (1-2-52) ఆను సూూతము 

చెప్పుచున్నది. జనపద శబ్దము జాతివాచి కావున బహువచనము లేదు. రమణీయ శబ్దము 

విశేషణమగుననుకొనుడు. ' అపుడది జాతిశబ్దము కాదుగాన “పంచాలాః రమణీయాః' - 

అనియే [పయోగము. 

[పకృతమున - జాతిశబ్ధములు తమతమ శ క్రివిశేషముచేత, ఆయా నియత 

4 
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లింగములనే |గహించునుగాని, ప్రకృతి లింగవచనములను ఫొందనే పొందవు కావున 

“అవాతః'” అను (పతివేధ మనావశ్యకమని తాత్పర్యము. 

వృక్షం పాదపః, తరుః శింశపా, పనసమ్ - ఈ శబ్దములు వృక్షజాతి వాచక 

ములు. అందు వృక్ష, పాదప, తరు, అనునవి వృక్షత్వ జాత్యాాశయముల పుంలింగమునే 

కలిగియుండును. శింశపా - న్రీలింగము. పనసమ్ - నపుంసకము. కొన్నీ శబ్దములు ద్విలింగ 

ములు. కొన్ని _తిలింగములు. అది వాని వాని శబ్దశ క్తి భేదమునుబట్టి యుండును. ఆవిష్ట 

లింగత అన నిదియి. 
18181 

అవతారిక గుణవచన శబ్దములగు శుక్దాదులందువలె, జాతి, సాాశయగత 

లింగమును [గహించునంటిరి గదా ! అపుడు. జాతికి, తనదిగా నెట్ట లింగసంబంధమునులేదని 

యర్థము. అది [దవ్యధర్మముగదా ! అని [పశ్న. సత్యమే. లింగసంబంధము శబ్ద్బసంస్కార 

మా|తమే. కనుకనే నియత పుంలింగమైన పాదపళబ్దమునకు, 'పాదపః శింళపా అనియు, 

'పాదపః పసనమ్' అనియు నిట్లు భిన్నలింగ శబ్దములతో సౌమానాధికరణ్య మగపడుచున్నది. 

సకల పదార్థములకును, సత్వరజ స్తమోగుణముల, ఉపచయము, అపచయము, 

స్థితి - అను మూడు |ప్రవృత్తులును, నియతముగ నుండును. అవియే [క్రమముగ శాశ్రీయము 

లగు పుం, త్రీ నపుంసక లింగములు. శ్రాన్రీయ లింగ మునుబట్టియే జాతికి ఆవిష్ణలింగత, 

ఈ విషయము: నీ కారిక వ్యాథ్యానించును. ' 

శో! సర్య(తావిషలింగత్వం లోక లింగపరిగ్రహె | 
గ టె 

. 

విరోధిక్వాత్ (పసజ్యేత నా(శ్రీతం తచ్చలౌ కిక మ్ 11 818 

లోకలింగ పరి గహే = లోకవ్యవహారమున రూఢ మైన లింగమును (గహించిన, ఆవిష్టరింగత్యర' 

= నియతలింగత్వము, సర్వత, (ప్రసజ్యేత = సక లార్థములందును, (పా ప్తించను, తత్ జ 

అందువలన, విరోధిత్వాత్ = విరుద్దమగుటవలన = విరోధమువలన, లౌకికం = లోకి పసిద్ధ 

మగు లింగము, న ఆ|శితమ్ = ఆశయింపబడలేదు. kL 

తాత్ఫ్రర్మో వివరణములు స్తన కేశములు కలిగియుండుట, లోకమునందు, 

స్రీత్వము లోమవ తము పుంలింగము. ఈ లింగము నాశయించినచో స్తనకేశ సంబంధము 

గల స్రీ, ద్రీలింగ శబ్దములచేతనే బోధింపబడవలసి యుండును. పుంలింగ మైన దారశబ్దము 

చేతనుగాని, నపుంసకలింగమగు కళ |త్రశబ్దముచేత గాని భార్య. అను నర్థ ము చెప్పబడక పోవలసి 

వచ్చును. అశ్యమును వాహనళబ్దము చెప్పకపోవును. అది నపుంసకముగదా : 

అందువలన వై యాకరణులు, లింగవిషయమున నొక స్వీయ సిద్ధాంతమును 

ఏర్పరచుకొనవలసి యుండును 

“తస్మాత్ న వైయాకరణై 8 శక్యం లౌకికం లింగమాస్థాతుమ్ 1... 

అవశ్యం కశ్చిత్ స్యకృతాంత ఆ స్రేయః 1 అని భాష్యము 

న తా దానాడడడం దా 
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లింగము అర్థమందుండును. శబ్రమునందుగాదు. ఏ పదార్థమునై నను, మనము, 

అయం పధార్థః' “ఇయం వ్యక్తిః “ఇదం వస్తు _ అని, పుంలింగ పదార్థపదముచేతను, 

ద్రీలింగ వ్య క్రిపదముచేతను, నపుంసక లింగవస్తు పదముచేతను వ్యవహరించుచున్నాము. 
a అట. అల్లో (ఘట పదార్థమందుము. ఘటవ్య క్తి, ఘటమను వస్తువు అని అనుచుందుము). కనుక సకల 

పదార్థములకును లింగ తయ సంబంధము సిద్ధించుటకు వెయాకరణులు తామొక పారిభాషిక 

లింగమును తప్పక ఆశయింపవలెనని భావము. 181 94 

అవతారిక. లౌకీక లింగమున కంతట సంభవమును లేదు. 

fn సామాన్య మాకృతిర్భావోజాతిరిత్య త లౌకికమ్ | 

లింగం న సంభవత్యేవ తేనాన్యత్ పరిగృహ్యాతే i 320 

సామాన్యమ్ = సామాన్యము = జాతి, ఆకృతి = ఆకృతి = అవయవముల సన్నివేశము = 
జాతీ, భావః ఆ సామాన్యము = జాతీ, జాతిః = సామాన్యము = జాతియే, ఇతి అత = 
అను సీ నాలుగు పదముల అర్థమందును, లౌకికం లింగం == లోక(పసిద్ధమయిన స్త సనకేశ 

వత్వము, లోమవ త్యమును, నసంభవత్యేవ = = సంఖవింపనే సంభవింపదు, తేన అన్యత్ = = 

అందుచేత, 'వేళొక శాన్రీయలింగము, పరిగృహ్యలతే = (గహింప(బడుచున్నది. 

తాతృర్వ వివరణములు.... ఈ నాలుగు పదములకును జాతియే ఆర్థము. అందు 
భావశబ్దము పుంలింగము. జాతి ఆకృతి శబ్దములు న్రీలింగములు, సామాన్య శబ్దము నపుంస 

కము. ఇట్టు భిన్న భిన్న లింగములు గల శబ్దములు, ఒకే పదార్థమును, “జాతి” అను దానిని 
చెప్పుచున్నవి. స్తనకేశవ _త్త్వముగాని, లోమవ _త్వముగాని ఆ 'పదార్థమునకు సంభవింపదు. 

అపుడా శబ్దములకు ఏ లింగమును లేకపోవలసి వచ్చును. అందువలన "ాస్త్రీయ లింగా శయణ 

మావళ్యకమని తాత్పర్యము. 
కేశమనగా భగము, లోమ అనగా పురుషగుహ్యము. అని వ్యాఖ్యాతలు. “స్తన 

కేళవతీ న్రీస్యాల్లోమళః పురుషః స్మృతః”. 1820u 

అవతారిక “లోకనిరూఢముగాని, కేవల స్వసిద్ధాంత సిద్ధమైన, ఆలింగ మేది ? 
అని మవోభాష్యమున (ప్రశ్నించి, ““సంసాన |: పసవాలింగమీ” అసి సమాధానము చెప్ప 
బడినది = ఆ [గంథ వ్యాఖ్యానరూప మీ కారిక. 

Vi (పవృ త్రిరితి సామాన్యం లక్షణం తస్యకథ్యతే | 

ఆవిర్భావ స్తిరోభావః స్థితి శ్చేత్యథభిద్యతే 11 321 

ప్రవృత్తిః ఇతి = పరిణామము, అని, తస్య ఆ ఆ శావ్రీయలింగమునకు, సామాన ° 0 లక్షణ 

= సామాన్య లక్షణము, కథ్యతే = చెప్పబడుచున్నది, అథ, తత్ = తరుజీత, అది, 
ఆవిర్భావః = ఉపచయము జః వృద్ధి తిరోభావః = అపచయము = తగ్గుదల, స్థీతిః చ= 
సమత్వమున్ను, ఇతి ఆ అని, భిద్యలే = భేదమును పొందుచున్నది. 

సముద్దేశము 839 పదకొండము 

3221 
తాత్స్రర్యు ఎివరణములు.-- మహాభాష్యమున “సంస్త్యాన పసవా లింగమ్” అని 

వా ర్తికను. అది లింగలక్షణ బోధకము. త్రీ అను శబ్దము, సే ష్షై= శబ్ద సంఘాతయో। 

ఆను ధాతువునుండి ఏర్పడినది. 

స్యాయతి అస్యాంగర్భః ఇతి స్రీ - అని విగహము. ఈ వ్య క్రియందు, గర్భము 

అనగా శకము, కోణితముతో సంహతమగుచున్నది = కలియుచున్నది కావున ఈ వ్యక్తి స్రీ 

అనబడును. 

సూతే ఇతి |పసవఃి అనగా పురుషుడు. సూతే అనగా కృకంత్యజతి = శక్ర 

మును విడుచువాడు కాగా [పసవః అనబడును, 

ఇది లోకః పసిద్ధమగు నర్థము. ఇంక శాస్త్రమునందు, సంస్తాన [ప్రసవ శబ్దములు 

రెండును భావార్థకములు. స్రీ స్త్రి సనమ = = అపచయము ఇ (హాసము = తగ్గుదల. (పసవః 

= పుమాన్ = పుం స్ట్యము జ పవృ త్తి = = వృద్ధి. 

... జేనియొక్క. ఉపచయాపచయములు ? = వృద్ధిహాసములు? అనగా = శబ్దము, 
స్పర్శ, రూపము, రసము, గంధము. అను, గుణముల వృద్ధిహాసములు. 

లబ్ద స్పర్శాదులు, సత్వరజ స్త సమోగుణముల పరిణామరూపములు. సకల పదార్థము 

లును పైన చెప్పిన సంస్తాన [పసవములు కలవియే. ఆవి సతతము మారుచునే యుండును. 

ఏదియు నిలుకడగ నుండదు. పెరుగదగినంత పెరుగును. లేదా తరుగును. అందు, రజో 

గుణమునకు, (పవృత్తి అనునది ధర్మము. ఆయ్యది (ప్రధానమైయున్న పుడు (సాదుర్భావ 

మును, తమస్సు (పధానమైనపుడు తిరోభావమును అనబడును. ఆ మూడు గుణములును సమ 

పాళ్ళలో నుండుట “స్థితి అందురు. అది నపుంసకము =స్ర్రీ పుంస నిషేధరూపము స్తీ కాడు. 

పురుషుడును గాదు. “నస్త్రీ, నపుమాన్’’ = నపుంసకమ్. కనుకనే నపుంసక లింగమునకు 

వేరుగ లక్షణమును జెప్పలేదు. 

ఉపచయాపచ యావస్థలందును, స్థితి అనునది ఉండునుగాన, నపుంసకమును 

“లింగ సర్వనామ* అనిరి. నామలలో, సర్యనామ అనునట్లు లింగి ములలో సర్వనామ. ఇవి 

సకల పదార్థ సాధారణము లయినచో, లింగవ్యవస్థ ఎట్టు ? అని శంకించి, 'వివతశాతః' ఆని 

సమాధానము చెప్పిరి. వక్త తలంపునుబట్టి అని భావము. ఉపచయ వివక్షలో - పుంలింగము. 

అపచయమును వివక్షించిన, స్త్రీలింగము. దేనిని వివక్షింపకున్న , నపుంసకము. ఆని వ్యవస్థ. 

11లి21% 

అవతారిక ఈ లింగము సకల పదార్థములను వ్యాపించియుండునని మహో 

భాష్యమున చెప్పిన విషయమును వివరించునది ' “పవృత్తి త్రిమంతః'' - అను నీ కారిక. 

లో ప్రవృ_త్తిమంతః సర్వేర్ణాః తిసృభిశ్చ (ప్రవృ_త్తిభిః 1 

సతతం న వియుజ్య న్తే వాచశ్రైవాాత సంభవః ॥ 322 
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తిస్ఫభిః= ఆవిర్భావము, తిరోభావము, స్థితి అను మూడు, (పవృ త్తిభిః= | పవృత్తులతోడను, 
సర్వే = అన్ని, అర్థాః కా పదార్థములును, సతతం = ఎల్బపుడును, నవియుజ్యనైే == వియు క 
ములు కావు, (పవృ త్రిమంతశ్చ = నిత్యము (పవృ త్రికలవియే యగుచుండును, ఆత ఏవ= 
ఇట్టే పదార్థ ములందే, వాచక == శ బ్రమునకు, సంభవః.= అవకాశ ము= విషయభావము. (బోధ్య 
మయిన విషయము. 

తాత్న్రర్య వివరణములు.__. 

'**పవృత్తిః ఖల్వపినిత్యా | న హి కశ్చిత్ స్వస్మిన్నాత్మని 
ముహూ ర్తమప్యవతిష్టతే । వర్ధతే యావ దనేన వర్థితవ్యమ్”! | 

ఆఫాయేన వా యుజ్యతే అని మహాభాష్యము. |పవృత్తి అనగా పరిణామము = మారుచుండుట, 
అటి. నిత్యము. : ఏ పదార్థమును, మారకుండగ త ణకాలము కూడ నుండదు. పెరిగినంత 
పెరుగును. తరిగినంత తరుగుచుండును. కావున వానికి పతిక్షణమును ఆవసారతరమును 

అలీ అ అల్లో శ థి 
బొందుట స్వభావము. పరిణామములేనిచో అవస్థల మార్పుండదు గదా. “సర్వాశ్చ పునర్మూ రా ళా తజ క్ . గ్ 

ద్రయ ఏవమాత్మికాః సంస్త్యాన |ప్రసవగుణాః అని భాష్యము. 'సకలమూర్తులును ఇ వసువు. 
లును, ఉపచయాపచయములు కలిగియే ఉండును. ఇటువంటి సతత పరిణామి పదారములే 
శబ్దములకు విషయము. పరిణామరహితమై కుద్ధముగ నుండు వసుత త్యమేదియు వాగ్విష 
యము'కాదు." ' . త్ 
వ. అది ఆకారము కలదియై యున్ననే శబ్దము దానిని బోధించును. కనుక ఈ లింగ 
సంబంధము సర్వశబ్దములకును, శబ్దశ _క్ష్య నురోధముగ సంగతమే యగును. 1822 

౬ అవతారిక పకృతిత్సత్త్యము సత్వరజ స్తమోగణమయము. అందు రజో 
గుణము" దానికి సతత' ప్రవృత్తిని కలిగించును. ఆ (పకృతియొక్క-. వికారములే _- మార్పులే = 
మారురూపములే, మనకు భోగయోగ్యముగనున్న వస్తుజాతము. ఆ వసువులును సతత 
పధిణాములే. కాని భోక్రయగు పురుషుడు, భోగ్యవస్తువులకం'టె విలక్షణుడు. ఈతడు చేత 
నుడ్తు, అవి అచేతనములు. ఈతడు నిర్గుణుడు. కావుననే పరిణామము లేనివాడు. 

"అయినను, నియతలింగములయిన, ఆత్మ, చితి, చె తన్యము. అను పుం, శ్రీ 
నపుంసక లింగళబ్దములచేత చెప్పబడుచున్నాడే అది యెట్లు ? కుద్దము 'పరిణామ రహితమును 
అగు వన్తువు'వాగ్విషయము కాదంటిరిగదా ౯ అను శంకకు సమాధానపరముగా ఈ కారిక 
రచింపబడినది. 

లః యశ్చాప్రవృ త్తి ధర్మాఖ్యః చితిరూపేణ గృహ్యాతే । 

అనుయాతీనసో ఒన్యేషాం (ప్రవృ త్రీర్విష్వగాాశ్రయః ॥ 323 
ఆ పవృ త్తిధర్మా = పరిణామము అను ధర్మములేని, 
wre డు చితిరూశే యః అర్థః = వ వస్తువు = అనగా 

పురుషుడు, వే ణ =:క్రేవల చైతన్యరూపముగా, గ ఎవ్యోతే = యోగులచే (గహింపబడు 

1. 

నముద్రేశము $41 'పదకొండము: 

325] 
చున్నాడో, విష్వగా[శయః సః = సకల పదార్థములయందునున్న, ఆ పురుషుడు, అన్యేషాం 

(పవృత్తీః = ఇతరములగు భోగ్యవస్తువుల పరిణామములను, అనుయాతీవ ౫ అనుభవించు 

నట్టగపడును. 

తాత్బర్య వినరణములు...- ఆంతఃకరణమను నర్థమునందు చై తన్యముయొక 

ఛాయ సం|కమించును. అందువలన దానికి భోగ్యత ఏర్పడును. కావున, వ్యవహార దశలో 

చెత న్యమనునది స్వతః పరిణామరహితము అయినను, భోగ్యము అను, భావముచేత శబలిత మై 

రంజితమయియే [గహింపబడును. అది జ్ఞానమునకు విషయము కానిచో = అందనిచో, దానిని 

శబము బోధించుట అనునదియే సంభవింపదు. కావున ఆవైతన్యము, భోగ్యవస్తువుల పరిణామ 

వి శేషములనుబట్టి లింగసహితము నగును. ఆయా వస్తువుల ఆకారముతో అంతఃకరణ 

వృత్తులు, చైతన్యమునందు (పతిబింబించునని భావము. (ఇట కారికలో “విష్వగాాశయః” 

అనియే పాఠము. బహువచనాంత పాఠ మపపాఠము). 1828 

అవతారిక... ఈ విషయము నింకను వివరించునదియే ఈ కారిక. 

శో॥ తేనాస్య చితిరూపంచ చితికాలళ్చభిద్యతే | 
౧ 

’ 

తస్య న్వరూపభేదస్తు న కశ్చిదపి విద్యతే ॥ 324 

తేన = ఆ భోగ్య వస్తుజాతముచేత, అస్య = ఈ భో క్తయొక్క, చితిరూపంచ = చైతన్య 

స్వరూపమును,  చితికాలః చ = చైతన్య కాలమును, భిద్యతే = వేరుగా [గహింపబడును, 

తస్య = ఆ భో క్రయొక్క, స్వరూపభేదః తు = స్వరూపమున భేదము మా(తము, కశ్చిదపి, 

తాత్ఫర్భం వివరణములు-- “జ్ఞానము” అనునది ఒక్క-టియే. కాని ఆ జ్ఞానము 

నకు విషయములయిన ఘట పటములనుబట్టి, ఘట జ్ఞానమనియు, పట జ్ఞానమనియు, భేద 

మును వ్యవహరింతుము. 

ఆ విధముగను, చై తన్యమనునది ఒక్క-టియే. అది అవిచ్చిన్నముగ నుండునది. 

దానికి దేశకాలభేదముగాని స్వరూపభేదముగాని లేదు. భోగ్యములు భిన్న భిన్న ములగుటవలన 

వాని భేదములనుబట్టి దానికి భేదవ్యవహారము. కాగా పురుషుడు వేరు, చిత్మికియ వేరును 

గావు. భేదము కల్పనయే. 1 వీ24॥ 

| థి 

అను విషయము నీ కారిక బోధించుచున్నది. 

లో అజేతనేషు సం [కాంతం చై తన్యమివదృశ్యతే | 

(పతిబిం బకధ ర్మేణ య _త్తచృబ్ద నిబంధనమ్ ॥ 925 

అవతారిక పరమార్లమగు చైతన్యరూపము వ్యవహారమునకు గోచరము కాదు. 

యత్, చైతన్యం ఇ ఏ చైతన్యము, (పతిబింబకధ ర్మేణ = |పతిదింబ న్యాయముచేత, అచేత 



హక్యప దీయము §42 వృ తీ టి... 
[ 326 నేషు జడ పదార్థములందు, సం కాంతమివ = సం్యకమించినట్లు, దృశ్యతే = కనబడనో, 

తత్ = అది, వాచః = శ బవ్యవహారమునకు, నిబంధ నమ్ = విషయమగునడి. 

తాత్పర్య వివరణములు.. మనము మన ముఖము నద్దమునందు చూచుకొను 
చున్నాము. అది ఆద్ద మున లేదు. దర్పణముయొక స్వచ్చతవలన అందది లగొ మెనటు 
కనబడుచున్నది. 

స; 

ఆ విధముగినే, అచేతనములయిన అంత ఃకరణాదులందు చైతన్యము సం[కమించి 
నట్లు వాసంచును, మరియు, భోగ్యములయిన వస్తువుల పరిణామముల ననునరించి తానును 
లింగసంబంధమును బొందును. నిర్వికారము, స్వయం[పకాశళము, పరిణామ కూన్యమునగు చితిశ క్రి వ్యవహారగోచరము కాదు. : 15251 

అవతారిక... ఈ విధముగ లింగసంబంధ మవరనీయముగాన నది లేని అవసయే 
ఉండదని ఈ కారిక చెప్పుచున్నది. 

| 

A అవస్థా తాదృశీనాస్తి యాలింగేన నయుజ్యతే । 
క్వచిత్తు శబ్దసంస్కా_రో లిం గస్యానా(శయేసతి || 326 

యా = ఏ అవస్థ, _ లింగేన = పుంస్తాది లింగముతో, 
తాదృశీ అటువంటి, అవసా నయ్యం క 

= ౦0, అఎన్తా నాస్తి = అవస కొ సితి = | 

లిం నో భై స్థా స్థితి, లేనేలేదు, కింతు కాని, క్వచిత్ , ఫీ = కొన్ని స్థలములందు, లింగమునకు, అన్నాశయేసతి = అవివక్ష కలిగినపుడు తత్ = ఆ లింగము, శబ్దసంస్కార। భవతి =ళబ్బమునకు సంస్కారము మా|తమే అగును. 
తాత్పర్య వివరణములు___ భో కం భోగ్యము అని రెండే పదారముల అవసలు_ 

ఆ రెండవస్థలయందును లింగసంబంధము (పతిపదార్థమునకును నుండును. ఉపచయము, అపచయము, స్థితి అను నివి సకల పదార్థ సాధారణములుగాన జాతికిని లింగయోగముండు 
నని, ఆది బాధితముగాదని తాత్పర్యము. కొన్ని 
దానిని బోధించు (ప్రత్యయము సంస్కా. 
(పయోగార్డము కాదుగదా, 

స్థలములందు అది వివక్షింపబడును. అపుడు 

రమా|తార్గము. (పత్యయ ములేని కేవల (పకృతి 

18261 

అవతారిక. “లింగవిరహితావసయే సంభవింపదని చె! నిని విశ 
నది ఈ కారిక, ° స్ప దానిని వికీకరిందు 

ల్లో! కృత్తద్దితాభిధేయానాం భావానాం న విరుధ్యతే | 
శాన్తే లింగం గుణావస్థా తథాచాకృతిరిష్యుతే ॥ 327 

శాస్ట్రే = శాస్త్రమునందు పరిభాషింపబడి యున్న, 
లింగం = లింగమనునది, 

గుణావస్థా = సత్యాదిగుణముల అవస అను, 
కృత్, తద్దిత అభిధేయా న లికె: ద్ద నాం = కృదంతతద్దితాంతములం దా 

వానల. EEE లలత నాతా. భ్తాలలు రను పము నును నకముణాాంా ంల చనరాన ననన " | 

సముచేశము $43 పదశోండము 
( 

328 ] 
(పత్యయములచేత చెప్పదగిన, భావానాం = భావములకు, న విరుధ్యతే = విరుద్ధము కాదు, 

తథా చ, ఆకృతి! = కాబట్టి లింగజాతి యొకటి, ఇష్యతే = అంగీకరింపబడుచున్నది. 

తాత్పర్య వివరణములు---- రూపము, రసము మున్నగు గుణములు, సత్త రజ స 

మస్సుల పరిణామ రూపములు. వాని, ఆవిర్భావము, తిరోభావము, స్థితి, అను నవస్థలు 

లింగములు. 

పాకః - ప క్రీః - పచనమ్ - ఈ మూడు పదములును, *వంటి అను భావమును 

చెప్పును. భావమనగా భావన = ఉత్పాదన = [కియ. ఆ [కియ అనునది ఒక్క_టియే అయి 

నను, అవస్థల భేద మునుబట్టి వేరయి, వేరు వేరు లింగములుగల శబ్దములచే చెప్పబడుచున్నది. 

పై మూడు శబ్దములును, ఘణ్, క్రిన్, ల్యుట్ అను (పత్యయములు భావార్థకములు అంత 

మందు గలవి. అవి [క మముగా, పుంస్త్రే నపుంసకలింగ ములు. 

గరిమా, (పుం) గురుతా (స్త్రీ) గురుత్వమ్ (న) ఇవి తద్ధితాంతములు. [ప్రత్యయ 

ములు బావార్థకములు, వీనిచే చెప్పబడు భావములును అట్టివే, గుణావస్థ అను లింగము, 

కృత్తద్ధితాభిధేయములగు భావములకు విరుద్ధము కాదు. అందువలన, [పవృ త్రిత్వమను లింగ 

జాతి యొకటి కలదనుట. 
1827 

అవతారిక ఇక, ఈ గుణావస్థ అను లింగమునకు, ఆకృతి పక్షమునందును, 

వ్య క్రి పక్షమునను, భేదము లేదు అని నిరూపించుచున్నారు. | 

ల్లో లింగం పతి నభేదో స్తి (ద్రవ్యపకే ఒపిక శ్చన | 

తస్మాత్ స_ప్పవికల్పా యే నై వా(శ్రావిష్టలింగతా u 328 

లింగం పతి = లింగము విషయమున, దవ్యపక్నేపి = (ద్రవ్యము పదార్థము అను పక్షము 

నందును, కశ్చన భేదః ఇ ఏదియు, భేదము, న ఆస్తీ = లేదు, తస్మాత్ = అందువలన, 

యే సప్తవికల్పాః = ఏ, ఏడు విక ల్పములు చెప్పబడినవో, సైవ అత = అవి కలిగియుండు 

టయే, ఇచట, ఆవిష్టలింగతా = నియతలింగత అగును. 

తాత్సర్య వివరణములు- శబ్దములు తమతమ శక్తిని పురస్కరించుకొని, 

జాతినిగాని వ్యక్తినిగాని, నియతమగు లింగముకల దానిని పతిపాదించును. కాగా పక్ష 

ద్యయమునను, లింగవిషయమున నెట్టి భేదమును లేదు. “జాతి ఆవిష్టలింగ' = అని చెప్పబడి 

యున్నది. అనగా ఒక లింగమే కలది ఆని యర్థము కాదు. లింగసముద్దేశమునందు, “ఉపా 

దాన వికల్పాశ్చ లింగానాం సప్తదర్శితాః” అని చెప్పబడిన, సప్తవికల్పముల [పకారము, 

నియత లింగోపాదానమే ఆవిష్టలింగత, _లింగమనునది శబ్ద బోధ్యమగు వస్తువుయొక్క- 

ఢర్మము. వస్తుమా[త ధర్మమ్ కాదు అనగా శబ్ద పతిపాద్యముకాని, దాని ధర్మము కాద 
tl [| 

యం రాద శ వయం వనన ను అతయంత వా డార నతన యక నా పతం తళిజసనాంా 
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. అవతారిక. (ద్రవ్య పక్షమునకు జాతి పక్షముతో సామ్యము లింగవిషయమున 
నిట్టు సమర్థించి, వచన విషయమునను దానిని సమర్థించుచున్నారు. 

శో వచనేనియమః శాస్తాత్ (దవ్యస్య అభ్యుపగమ్యతే | 

యత _స్తదాకృతౌ 'శాస్ర్రమన్యథై వ సమర్ధ్యతే ॥ 929 

దవ్యన్య = వ్యక్తికి, వచనే = ఏక, ద్వి, బహువచనముల విషయమున, నియమః = నియ 

తత్వము, యతః = ఏ, శాస్రాత్ = శాస్ర్రమువలన, అభ్యుపగమ్యతే = అంగీకరింపబడు 
చున్నదో, తత్, శాస్త్రం = ఆ శాస్త్రము, ఆకృతొ = జాతి పదార్థము - అను పక్షమునందును 
అన్యథై వజ వేజొక రీతిగనే, సమర్థ్యతే = సమర్థింపబడుచున్నది. 

తాత్సృర్భు వినర ణములు.._ [దవ్యమునందు, ఏకత్య ద్విత్వబహుత్వ సంఖ్య 

లుండును. కాని, పయోగములం దచ్చటచ్చట వ్యత్యాసమును ఆగపడుచున్న ది. ఎట్టనగా-- 

“పంచాలాః' = పంచాలదేశీయల నివాసమగు జనపదము. *గోదౌ” == అది యొక [గామము, 

అని ప్రయోగములున్నవి. జనపద మొక్కటియే అయినను, దానిని బోధించు శబ్దము బహు 
వచనాంతముగ నున్నది. [గామ మొక్క-టియే. “గోదౌ' అనునది ద్వివచనాంతము. ఈ రీతి 

వ్యత్యాసము ఇతర శబ్దముల విషయమునను, (పాప్తించనేమో యని, దానిని వారించుటకు, 

““బహుషు - బహువచనం' (1-4-21) అను మున్నగు, వచన నియామక శాస్త్రము లావళ్య 

కములై నవి ఆకృతి పదార్థము. అను పక్షమునందు, స్రీ శాస్త్రముల కిట్టు అర్థము చెప్పవలసి 

యుండును. ఎట్టనగా- “ఒక వ్య క్రియందు గల జాతి వివక్షితమైనపు డేకవచనము. ద్వి; 

బహువ్యక్తు ల జాతివివక్షలో, ద్వివచన బహువచనములు - అని యీ రీతిగ నర్థ వర్ణనముబేసి 

జాతికి గూడ వచనోపకారమును సమర్థింపవలెనని భావము, 1829n 

అవతారిక ఆ సమర్థన (ప్రకారమే ఈ కారికచే వివరింపబడుచున్నది. 

లో న_ర్తతే యోబహుప్వర్హో భేదే తస్యవివక్షితే. | 
అద ల అద అధ | స్వ్యాశయైః వ్యపదిష్టన్య శాస్తేవచన ముచ్యతే 11 830 

యః అర్థః = వీ, అర్థము = జాతి బహుమ, వర్తతే = అనేక వ్యక్తులందుండునో, తస్య, 

భేదే, వివక్షితే కా దానికి, ' 'అనేకత్యమును చెప్పదలంచినపుడు, ఇస్తే = ో“బహుషు బహు 

వచనమ్” - మున్నగు శాస్ర్రమునందు, స్వాశయైః = జాతికి ఆశ్రోయములగు వ్యక్తులచేత, 
వ్యపదిష్టస్య = వ్యవహరింపబడిన దానికి, వచనం ఉచ్యతే = ఏకవచనాదికము, విధింపబడు 
చున్నది. ee 

య తాత్పర్య వివరోణములు. జాతి అను పదార్థ మొకటి, ' అనేకములగు వ్యక్తు 

లందు సమవాయమను సంబంధముచే సంబద్ధమై యుండును. కాగా దానికి, ఆశయభేదము 
వలన భేదమును కల్పించి, ఏకత్వ, ద్విత్వ, బహుత్య సంఖ్యలచే పరిచ్చేదింపబడిన వ్యక్తుల 

యందుండు జాతిని బోధించుచు, ఆయా వచనములను, ''ద్యేకకయోః ద్వివచనై కవచనే” 

[ 329- 

ల WW 

సముద్దేశము 845 పదకాండము 

ns 1 స చును ఆని 
(1-4-22) “బహుషు బహువచనమ్ (14-21) మున్నగు శాస్త్రములు విధిం 

భావము. . 

[దవ్యవాది, దవ్యగత సంఖ్యా వివక్షలో వచనములు: విధింపబడునని చెప్పును. 

జాతివాది, ఏకత్వ ద్విత్వబహుత్వ సంఖ్యలుగల వ్యక్తులయందలి జాతిని వివశించిన ఆయా 

వచనములగును. అంతే భేదము అని భావము. ఏ8 01 

అవతారిక... ఈ (పకారముగా ఆ[శయభేదముచే జాతికిని భేదమును ఆపాదించిన 

జాతి వ్యక్తి పక్షములకు భేదమె లేకపోవునే ? -. 

శో॥ యదాత్వాాశయ భేదేన భేదఏవ (పతీయతే | 

ఆకృతే రగ వ్యపకేణ తదా ఖేదో న విద్యతే 1. 331 

యదాతు, ఆకృతేః = ఎపుడైతే. జాతికి,  ఆశ్రయభేదేన = ఆ్యశయములగు వ్యక్తుల జేదమును 

బట్టి, భేదఏవ |పతీయతే.= అనేకత్వమే, పశీతమగునో, తదా|దవ్యపశ్నేణ = అపుడు, 

వ్య_క్రిపక్షముతో, భేదః న విద్యతే = భేదముండదు. 

తాత్పర్య వివరణములు- ఆ శ్రయభేదముచే. జాతి కూడ. భిన్నమైన, వచన 

భేదము స్వాభావికమే యగును. కాస్త్రవిధేయము కాదు. అనేక శబ్ద ప్రయోగ వారణమునక్రి 

వీకశేష విధానమును, అపుడు తప్పదు. “ఆకృతి ఒకటియే' - అను వాదమును నిలువదు. 

ని వము 
. 1881 

అణ భా . re 

అవతారిక... అందువలన పూర్యో క్ష మైన, ఏక శేష. సూ 1పత్యాఖ్యానమె 

యు క్రమని ఉపపాదింపబడుచున్నది. 
. 

శ్లో. అభేదేత్వేకశబ్లత్వాత్. శాస్త్రాచ్చవచనే సతి! . ఎ 2 

గ వ్ స 302 
ఏక్రశేషో న వ_క్షవ్యః వచనానాంచ సంభవః ॥ 

'అభేదేతు = జాతికి భేదము లేనపుడై.తే, శాస్త్రాత్ = శాస్ర్రమువలన =' 'బహుష ఎహువవనవ్ 

మున్నగు, వచనేసతి చ = ఏకవచనాదికము సిద్ధించినపుడును, ఏకళబ్దత్వాత్ = ఒకే శబ్బ 
జ 

య 

 వునేక్తమలకు బోధకమగునుగాన, _ ఏకశేషః న వ,క్తవ్యః= ఏకశేష సూత్రము రచింపబడ 

నక్క-ర్రేదు, వచనానాం = ఏకవచన, ద్వివచన బహువచనములకు, సంభవళ్ళభవతి = అవ 
వా 

కాశమును కలుగును. 

: = 

తాత్పర్య వివరణములు...-- తాత్పర్యము స్పష్టముగాన వివరణ మబశితము 

దు 
18821 

గా ° 
లలు - | | య. వ. 

అవతారిక ఇట నొక శంక. కలిగిన కలుగవచ్చును: -ఎట్టనగా- 

లో ననుచానభఖిధేయక్వే (ద్రవ్యస్య తదుపాశయః !1:. 

ఆకృతేరుపకారోయం (దవ్యాభావాన్న కల్పతే ॥ 888 
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ల 

నను = ఓ సజ = [33 యీ, (ద్రవ్యస్య = ద్రవ్యము = వ్యక్తి, అనభిధేయత్వే = శబ్ద శ క్రిచే బోధింపబడ 
నపుడు త = సంబంధ పు దపాశయః = ఆ వ్యక్తికి సంబంధించిన, ఆకృతేః అయం ఉపకారః = జాతికి 
ఈ ఉపకారము = లింగాది సంబంధ ము ద్ , 

; _ (దవ్యాథావాత్ = వ్య క్రివాచ్యము కానందువలన 

న కల్పతే = సిద్ధింపదే + అని. క్రై వాలుగ ంటయిఅలగు, 

పనన అపో వివరణములు_ శబ్దమునకు, జాతి, అభిధ వలన సిద్ధించిన అర్థము 
సం య 1 ద్రవ్యము = వ్య క్రి. అభిధేయము కాదు. తన్నిమి త్త సంసా రమగు లింగ 

క సిద్ధి, జాతికిమట్టు కెట్టు కలుగును ? (ద్రవ్యము వస్తువుగా నున్నఎతమాాతము చాలదు 
అది అభిధేయము కావలెనుగదా ఆని (పళ్న. 188 8॥ 

అవతారిక. పై శంక కీ [కింది కారికలో పరిహారము గలదు. 

ళో వ్యపదేశో=భిదేయేన న శాస్త్రే కశ్చిద్నాశితః | 

ద్రవ్యం నామపదార్లో యోనచ స (పతిషిధ్యతే ॥ 394 
క ee కీట UA = WwW MT) 
నే జటా ఖ్ ని వచన విధాయక శాస్త్రమందు, అభిధేయేన = అభిధకు విషయ 

. ,_ వపదేశః = శబస నం చప సపదేళః = శబ్దసంస్కా-రము కలుగవలెనను నియమము, కశ్చిత్ 

;  ఆ(గ్రయింపబడి యుండలేదు, కించ, [దవ్యంనామ = మరియు, 

ఆశయము సా ఏక ద్వ బహువచన విధాయక కాశ్రముంందు, 
యున్నదిగాని, ఆ ఆ భయములు ఆయా వచనములు వచ్చును' - అని మ్మాతమే చెప్పబడి 

నని చెప్పలేదు. అందువ న లు, అభిధేయములు అనగా శబ్ధ శక్తిచే బోధింపబడినవి కావలె 

వచ్చును. జాతి రచన అ భిన్న వ్యక్తులందుండు జాతికి వచనముల భేదము లఖించ 

[(దవ్యము పదాళ్షమను “వారికిని pn హక మెక లేనేలేదని తాత్పర్యము గాదు. అద్ది కి * ఆకృతి యనునది లేకనే పోదు, _ “నహ్యాకృతి పదాధకస్య 
డా న పదార్థః | (ద వ్యపదార్థ కస్యవా ఆకృతిర్న పదారి - అని సరూప హ్త 

| థి 

ల 18841 

అవతారిత___ తరువాతి మహాభాష క్ర [(గంథము “కస్యచితు కించి, తుధాన 
తమి | కించిద్దుణ భూతమ్'' = అనున దీ కారికలో వికృతము ్రిక్తు కించిత్పరాన టా 

ళో గుణభా వోభి ధేయత్వం (పతిద్రవ్యస్య నా(శితః | 

ఉపకారీగు ప ణః శేషః పదార్ధ ఇతికల్పనా ॥ 835 

దవ?సం జజ ప ౧ క శీ స్య కీ గాక = అ[పధానత, అభిధేయత్వం" [పతి = శబవాచ్యతను బట్టి 
కమ ఆ(| యింపబడలదు, ఊఫకారీ = ఇ ౬ a ఫకారీ పధానమున కుపకరించు,. పదార్థః పదార్థము 

సముద్రేశము 847 పదకొండము 

336] 
శేషః = (ప్రధానముకొఅకై నది గాన, గుణః = గుణము = అ|పధానము, ఇతి=లఅని, కల్పనా 

=.కన్సన చేయబడుచున్నది. 

తాత్పర్య వివరణములు--- '[దవ్యము గుణము అనిన, అదియు శబ్దవాచ్యమై 

అ,పధానమని యర్థము కాదు. శబ్ద శక్యము కాకున్నను, జాతికి ఉపకరించు దున్న దిగాన 
థి ది 

గుణము = శేషము అందురు. శేషమనగా నిట [పధానోపకారకము. ఆ ఉపకారమేమనిన, 

వాహము = బండి లాగుట. దోహము = పాలిచ్చుట = మున్నగునవి, గోత్వమను జాతికి 

స్పంభవింపవుగాన, గోవ్య క్తి తాను ద్యారముగా నుండి, వానిని జాతికి సంబంధింపజేయుట. 

ఆ విధముగనే (దవ్యగత లింగసంఖ్యలు జాతికి లభించుట ఉపకారము. 1885॥ 

అవతారిక... జాతి వ్య క్రివాదు లిద్దరిలో ఒకరికొకటి పధానమయినపుడు 

వేతొకటి గుణభూతమగునని మా|తమే చెప్పబడినది. కాని, “| దవ్య మప్రధానమగుట, 

అదియు నభిధేయమైనపుడేయని కాదు” ఆని ఇట్టు స్పష్టముగ నెచ్చటను మహాభాష్యమున 

వ్యాఖ్యానింపబడలేదే ? అనిన- 

శో (ద్రవ్వే న గుణభావోఒ _స్తీవినాద్రవ్యాభిధాయితామ్ 1 

ఆకృతౌ వా (పధానత్వమత ఎవం సమర్థ్యతే it 836 

అ(ద వ్యాభిధాయితాంవినా = [దవ్యాభిధానా భావము లేనపుడు, [దవ్వే, గుణభావః = (ద్రవ్యము 

నం ద|పధానత్వముగాని, ఆకృతె, [పధానత్వం వా జా జాతియందు [పధానత్వముగాని, 

న అస్తి = ఉండబోదు, అతః, ఏవం సమర్థ్యలే = అందువలన ని విధముగా వ్యాఖ్యానింప 

బడు చున్నది. 

తాత్పర్య వివరణములు--- ఆ దవ్యాఖిధాయిత అనగా (దవ్యము శబ్బవాచ్యము 

కాకుండుట. అది లేనపుడు ఇ అనగా అది శబ్దముచే చెప్పబడినదై నపుడు. అట్టి యెడ దాని 

కభిధానమే కలదుగాన అ[పాధాన్యముండదు. జాతికి [పాధాన్యమును రాదు. అపుడు |దవ్యము 

నకు జాతీ అవచ్చేదకముగ నుండును. [దవ్యమే ముఖ్యము. జాతి అ(పధానమైనను దానికి, 

పధానమగు [ద్రవ్యముయొక్క- సంఖ్య అనువ ర్రించును అనిన, వచ నభేదమును (పా ప్తమగును. 

అపుడు జాతి యనునది ఒక్కటియేగాన ఏక శేష విధానముతో బనిలెదని దానిని [పత్యాఖ్యా 

నము చేయుట కుదురదు. [దవ్యము శబ్ద్బవాచ్యము కానపుడు, అది శబ్దవాచ్యమగు జాతికి 

విశేషణమై తన లింగ సంఖ్యలను దానికి లభింపజేయును. ఆ విదముగ నది ఉపకారి. ఆందు 

వలన = “గుణము”. అభిధేయమైనందున గుణము కాలేదు. 180861 

Note— ఆ| దవ్యాభిధాయితామ్ అనునదియే సమంజసమైన పాఠము, అక్షీష్ట 

మును. 
. . | re 

అవతారిక. జాతి వ్యక్తులు రెండును అభిధేయములయినను వానికి (పాధాన్యా 

పాధాన్యముల -నిట్టు సమరింపనగుననుచున్నారు. 
షో థి 

న మ క re Re 

న న ర 1 

ఆశతకతాంత 

తతా ంమషరపోకతడను 

దాకా 



క. 

వాఠ్యపదీయ ము 848 వృత్తి నము దేశము 949 వడకొండము 1. 

థో 5 
[337 339 | 

| 

ల తై *+దుణ (పధానత్వం నామాఖ్యాతవదిష్యతే | . డందము. అపుడా విశేషణమును తెలియచేయుటకు “బుద్ధస్య అను విశేషణమును జేర్చి 

నవృ_త్తివత్సరార్థస్య గుణభావస్తు వర్ష్యతే i 937 ' “బుర్ధస్య రాజమాతంగఃి అని [పయోగింపజనదు. బుద్ధస్య = “ఐశ్యర్యవంతుడై న'. 

పాచ్రక్రకి అను నామపరమందును, పచతి అను [కియాపదమునందును, [క్రియా . 

కారకములు రెండును సాధ్యసాధ నములుగా |పతీతి విషయములగుచునే యుండును. ఆందు || 

సాధనమగు కారకము సాధ్యమగు |కియ కుపకారకము. అందుచేత ఆ|ప్రధానము. దేనికొరకు 

(పవృ త్తియంతయు ఇచట జరుగుచున్నదో అట్టి సాధ్యమగు క్రియ |ప్రధానము. ఇది ఆక్యాత 

పదమునందలి చర్య. 

గుణ పధానత్వం = జాతి వ్యక్తులకు, అ్యపధానతా (పధానతలు, నామాఖ్యాతవత్ = కారక 

పదమునందును, [కియాపదము నందునువలె, శై శ్చిత్ ఇష్యతే = కొందరిచేత [గహింపబడు 
చున్నవి, _పరార్థస్య = ఉపసర్జన పదార్థమునకు, వృత్తివత్ = సమాస వృ త్తియందువలె, 
గుణభావస్తు = అృపధానత్వము మా[తము, న వర్ణ్యతే = చెప్పబడలేదు. క్ష్ 

తాత్పర్య వివరణములు...- *పాచకః* - అనునది నామపదము. అందు “పచ్' | క 

ధాతువు. అక అనునది ప్రత్యయము. ధాతువునకు - వండుట _ అను [కియ అర్లము. అక | - " 

(పత్యయమునకు, ఆ [క్రియను చేయవా డర్భ్థము. వండుట అను [క్రియ ఇట సిద్దము. సాధింప - | 

వలసినది గాదు. కర్త ఆ (క్రియను అంతకు బూర్వమే చేసియున్నవాడు. లేదా చేయచున్నాడు 

గావచ్చును. చేయనున్నను నుండవచ్చును. ఆతడు పాచకుడు అని వ్యవహరింపబడును, 

అచట కర్తకు ప్రాధాన్యము. [క్రియకు గుణభావము = అ|పధానత. అవతారిక “ఆకృతి ఒకటియే” దాని చెప్పు శబ్దమును ఒకటియ యగును. 

| J ఇక “పచతి”' అను పదమును జూతము. ఆది తిజ నము . . కావున ఏకశేషతో పనిలేదు. అంటిరే ? అది యెట్టు. ఆ పక్షమునను [దవ్యము వాచ్యమను 

శ్రియ, (పరానము. కర అప న్తము. ఇందు ధాత్వర్థమగు చనా+ రు. అపుడు వచనభేదమువలె శబ్దిభేదము తప్పదుగిదా అనిన- 

1 | - కర్త అ[పధానము. ఇట (క్రియ సాధ్యము. కర్త అపధానుడే అయినను, a య. 

ధాత్యర్థమగు వ్యాపారమునకు ఆశ్రయ భూతుడుగా గోచరించుచునే యుండును. మొత్తము 

నానార్థ మునంచ వాని క|పాధాన్యము. అందువలన “దేవద తః పచతి' = దేవదతుడు వంట 

న్నాడు అనినపుడు, దేవదతు వ కస ద్, 

అ ప్రరానుడేగదా యని ప్రతీతియే కరన క. కర్తల కలల | గణభూతన్య = అ ప్రధానమైన (ద్రవ్యము, నానాత్వాత్ = అనేక మగుటవలన, ఆకృతే॥ = 
. జాతికి, ఏకళబ్దతా సిధ్యతి = ఒకే కబ్దముచే బోధ్యమగుట సిద్ధించును, దవ్యభేద సమన్వ 

Dr కర్తయందు ద్విత్వ బహుత్యాది సంఖ్య లుండును. వానితో [క్రియకు ఆ కర్త క్ =వ్యక్తుల అనేకత్వ సంబంధమువలన,  వచనభేదశ్చ = వక వచనాది భేదమును, 

-ఊపకరించును. కావుననే, [క్రియ ఒక్కటియే ఆయినను పచతః, పచ న్తి- మున్నగు ద్వివచన సీదః భవతి = సీదమే యగును. 

బహువచనాంతములును గలవు. - ° . 

ల మపదమునందో ? అచట కారకళక్తి పవృత్తి నిమిత్తము. ఆ శక్షికి 

"ర్త “పాచకజి మున్నగు పదములలో [పధానుడు. (క్రియ అ|పధానాభిధేయము. 

కాబట్టి సమాస స్థ్టలమునందువలె కాక నామాక్యాత పదములందువలె గుణ|ప్రధానత్యము 

ము. 
1887 

DT 

సు 
ఆర్ష 

శో గుణభూతస్య నానాత్వా దాకృళేరేక శబ్లతా | 

సిద్దోవచన భేదశ్చ (ద్రవ్యభేద సమన్వయాత్ ॥ 338 

గు 

తాత్పర్య వివరణములు.---- ఆకృతి, శబ్దముల కర్ణమను వారికి [ద్రవ్య మ|పధా 

సారము ఈ విధముగనే, జాతి ద్రవ్యములు రెండును, ఏ ఫక్షమునందై నను, వివతాను నము, దాని ఆనేకత్యమువలన శబ్దముల కనేకత్వము రాదు. (ప్రధానముగ శద్దార్థము జాతియే 

శ (రానా (పధానార్థములగును. జాతి కుపకరించుటకై దవ్యముపా త్తమైన, ఆకృతి కావున దానినిబట్టి ఏకత్వమే కలుగును. ఇక [దవ్యమును అభిధేయమే గదా. దానిని బురస్క- 

"ళష్యమై [ప్రధానమగును. ఇక వ్య క్రికి అవచ్చేదకముగ = విశేషణముగ, ఆకృతి (గ్రహింప రించుకొని, అవిరుద్ధమగు వవనభేదమును సంభవమే. 8801 

బడిన నపుడది ఆ|పధానము. వ్య-క్తి పథధానము. 
. మస 

అవతారిక ఈ విషయము నీ కారిక:యు వివరించుచున్నది. 

న గ ది వృత్తులందలి గుణ్యపధాన భావమిట్టిది గాదు. 'రాజపురుషః' ఆను 

సమాసముల , పురుషుడు. (ప్రధానుడు, రాజు అ| ప్రధానుడు. రాజపదార్థమునకు పురుష పదా 

సం క. ర దగ్గ లేదు. కనుక రాజశబ్బార్థమున కచట విశేషణము 
బం J వి స జ 

. 

అను సలమన నున టు శషణ సంబంధము (పత్యయార్థమగు కర్తకు “దేవదత్తః పచతి” ఆఖ్యాతేషు = తిజన్త [కియాపదములందు, సాధనం = నామపదము = కారకపదము, గుణ 

స్ట .? ఎట్లు: సంభవింపదు. 
భావేన = తన అ|పధానత్వముచేత, |క్రియాయాః = (ప్రధానమైన క్రియకు, యథాభేదకం = 

ఏ (పకారముగా విశేషకమగుచున్నదో, తథా [దవ్యం = ఆ విధముగనే, అ|పధానమైన 

[54] 

శ్లో! సాధనం గుజణభావేన (క్రియాయా భేదకం యథా | 

ఆఖ్యా తే ష్వేకశబ్దాయా జా లేర్ద్రవ్యం తథ
ోచ్యతే 11 839 

రాజమాతంగ$' కా రాజుగారి ఏనుగు. ఆ రాజు, అత్యధికై శ్యర్య సంపన్ను 



లాలు వాలు... EE 
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[ 340, 341 
(ద్రవ్యమును, ఏక శబ్దాయాః = వకశబ్ధ వాచ్యమగు ఆకృతికి, జాతేః భేధకం ఉచ్యతే = జాతికి 
విశేషకముగా చెప్పబడుచున్నది. 

తాత్పర్య వివరణములు..- పచతి, పచతః, పచంతి, మున్నగునవి ఆథ్యాతములు. 

దీనిలో ధాత్వర్థమగు |క్రియ (ప్రధానము. అ్యప్రధానమగు క ర్తనుబట్టి వచనభేదము కలిగినది. 
ఆ విధముగనే, శబ్దవాచ్యమగు జాతి [పధానమైనను, ఆ శబ్ద్బముచేతనే అభిహాతమై సన్నిహిత మై 

యున్న [దవ్యము, |పథానా విరుద్ధమగు తన ధర్మము నుపకారకముగా ఉపస్థాపింపవచ్చును. 

ఆట్టు చేయనిచో ఆ గుణమునకు గుణత్యమే నిలువదు. గుణమనగా |పధానమున కుపకరించు 

నదియే. నామపదములును ఆఖ్యాతపదములును ఒక వాక్యమునందున్నపుడు నామపదముళలు 

[కియాపదములకు చేయు నుపకారము ఆదియే. కావున నది నిదర్శనముగా జూపబడినది. 

“రాజపురుషః” మున్నగునవి సమాసవృత్తులు. అందు అ పధానమైనది తన సంఖ్యా? 

భేదమునుబట్టి |పధానమునకు వచనభేదమును గల్పింపదు. కనుక, “నవృ త్రివత్ ' అనుట. 

కారకముల సంఖ్యాభేదముచేత, తిజన్తపదములకు వచనభేదము సిద్ధించును. కావు 
ననే తిజ న్తముల కేక శేషవృత్తి లేదని, “న వై తిజన్లాన్యేక శేషారంభం |పయోజయ న్లి'” అని 
మహాభాష్యమున చెప్పిరి. 1889 

అవతారిక___ శబ్దములు జాతితో గూడిన వ్యక్తులనే బోధించును. ఆయినను నందు 

(పధానమైనది జాతి గనుక, ఆ విశిష్టవాదమును, జాతివాదమే యగును. అపుడు జాతికి లింగ 

సంఖ్యలు లేవుగదా ః లింగవచన సంబంధ మెట్టుపపన్నమగును ? అని శంకించి, ఆశయ 

ధర్మములు ఆ[శితములకు లభింపవచ్చును. అని = “లింగవచన సిద్ధిర్గుణ వివక్షా నిత్యత్వాత్ ' ' 

అను వార్తికముచే మహాభాష్యమున సమాధానము చెప్పబడినది. 

తరువాత ““గణవచనపద్వా అను వార్తికమును వ్యాఖ్యానించుచు, శుక్షాది శబ్దము 

లకు వలె లింగవచన సిద్ధి ఉపపన్నమగుననియు, కావున జాతియే శబ్దమున కర్ధమను పక్ష 

మును చక్కగ నుపపాదింపవచ్చుననియు సీ కారికలు బోధించును. 

ళో ఏక త్వే తుల్యరూపత్వా చృబ్దానాం (పతిపాదనే । 

నీమి త్తాత్ తద్వతో౬ర్థస్య విశిష్ట గహణే సతి ॥ 340° 

శో॥ సోఒయమిత్యభిసంబంధాదా(శ్రయె రాకృతేఃసహ | 

(ప్రవృత్తౌ ఖిన్నశబ్రాయాం లింగసంఖ్యే (ప్రసిధ్యతః ॥ 341 

ఏక తే = జాతి వ్యక్తుల కభేద మను పక్షమునందు, శద్దానాం = శబ్దములు, (పతిపాదనే = 

అర్థబోధనమునందు, తుల్యరూపత్వాత్ = సమా నరూపములగుట వలన, నిమిత్తాత్ = కారణ 

మును బట్టి, తద్వతః అర్థస్య = జాతీమ తగు అరమునకును = వ్యక్తికిని, విశిష్ట గహణేసతి 
—_ వం! అనీ లి 

= అభేద (పతీతి కలుగగా. 

నముదేశము 
651 పదకౌండము 
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ఆకృతేః = జాతికి, ఆశయిః సహ = వ్యక్తులతో గూడ, సోయం = ఆదియే 

ఇది, ఇతి అభిసంబంధాత్ = అను అభేద గిహణము వలన, భిన్న శద్దాయాం = జాతి వ్యక్తు 

లకు చేరు వేరు బోధకములు గల, |పవృత్తొ = శబ్దముల ఆర్థ[పవృ తి పక్షమునందు, లింగ 

సంఖ్యే = లింగములును, వచనములును, పసిద్ధ్యతః = సిద్ధించుచున్న వి. 

తాత్పర్య వివరణములు == పూర్వ మువపొదింపబడిన పక్షమునందు, ఒకే శబ్దము 

జాతి వ్యక్తులను రెండింటిని, గుణ్మపధాన భావముచే బోధించునని చెప్పబడినది. ఇపుడు జాతి 

వ్యక్తుల కభేదారోపమువలన రెండును చెప్పబడునని [పతిపాదించుచున్నారు.. జాతి శబ్దములు 

స్వార్థమును (పతిపాదించినపుడు, ఆ జాతి అను నిమి త్రమునే, దాని కృాశయమగు (ద్రవ్యము 

నం దా(శశయించి = అనగా ఆరోపించి బోధించుటవలన వాని కభేదము సిద్ధించును. కాగా 

నిమి తమగు జాతితో పాటుగా నిమి త్రియగు వ్యక్రియ నభిహితమగుటవలన క్ట కృష్ణాది 

గుణవచన శబ్దము లకువలె లింగ సంఖ్యలు వచ్చును. 

ఆర్థములందు శబ్దములు (పవర్తించును. ఆ పవృ క్తి ఎక శబ్ద అనియు, భిన్నశబ్ద 

ఆనియు, రెండు విధములు. జాతిని, ఆ జాతిగల వ్యక్తిని ౭కే శబ్దము బోదించిన, ఆపుడు 

ఆ శబ్దపవృత్తి, ఏకళబ్ద. శబ్ద మొక జాతినే |పతిపాదించినది, భిన్నశబ్ద |ప్రవృ త్తి. 

అందును జాతి [1దవ్యములకు, అభేద (పతీతియే లోకసిద్ధము. అది యెట్టనగా _ గోశబ్దమునకు 

గోత్వము అను జాతి ఆర్థమయినపుడును “అయంగొఃి = ఇది గోవు అనియే అందురుగాని, 

దీని గోత్వము అని యర్థమిచ్చుటకు _ 'అస్యగాః' ఆని అనరు కావున ఆభేదోపచారమువలన 

ఆశయముయొక్క. లింగవచనములు గూడ. సిద్ధించును. ఒక పక్షమునందు, గుణప్రధాన 

భావముచే ఉభయ బోధనము. వేరొక పక్షమున అభేదోపచారముచే తడ్బోధనము. అంతియ. 
1840, 8411 

అవతారిక ఇట్లు జాతివాచక శబ్దములు ఆభేదారోపముచే వ్యక్తిని బోధించుట 
se) 

మ ఖ్యమేగాని గౌణము గాదు. జాతి సంబంధము లేని వ్యక్తులు విశేష వ్యవహారమునకు 

గోచరములే కావు అని చెప్పుచున్నారు. 

థో॥ (పాక్చజాత్యభిసంబం ధాత్ సర్వనామాభి ధేయకతా | 

వసూపలక్షణం సత్వే (పయుజ్య న్నే త్యదాదయః [1 342 

జాత్యభిసంబంధాత్ = వ్యక్తులకు జాతి సంబంధము కలుగుటకంచె, పాక్, సర్వనామాభఖి 

ధేయకా = ముందు, సర్యనామపదములచే చెప్పదగుటయే ఉండును, సత్యే = [దవ్యమునందు, 

వసూపలక్షణం = వసు సామాన్య మాత బోధకముగా, త్యదాదయః = సర్వనామ శబ్దములు 

(త్యద్ మొదలయినవి), పయుజ్య నే = 'పయోగింపబడుచుండును, 

తాత్పర్య వివరణములు--- వ్యక్తులయందు జాతి ఆరోపింపబడునని చెప్పబడినది. 

అంతకుపూర్వము [(దవ్యములకు రూపనిశ్నయమే కలుగదు. ఆ అవస్థలో, ఏ శబ్దమయినను, 

దాని అరమును, ““ఇదియొక వసువు” అని సామాన్యరూపముగనే బోధించునుగాని, ఇది 
థు 

pe 
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[343 గోవు” “ఇది అశ్వము” అని విశేషాకారముగి బోధింపదు. అపుడా పదార్థములు, నః= అడి, 

అయం = ఇది అని సర్యనామ శబ్బములచేత మా[తమే చెప్పదగినవిగా నుండును. 

సర్వనామములు వస్తూప లక్షణములు మా[తమే. ఉపలక్షించుట అనగా సామా mr - 
బ్ర 

కారముగ టోధించుట మాతమి, కాబటి, విశేషాకార జానమునకె జాతి సంబంధము వం కికి 
ఆవళ్యకమని భావనము. వీడని ॥ 

అవతౌరిక__ ఇచట మతాంతరమును గలదు, ఎట్ట సగా-_ 

శ్లో॥ పాకౌ, పాకా ఇతియథాభేదకః కై శ్చిదా'శ్రయః | 
ఇష్య'తే చానుపాదానో ధర్మోఒసౌగుణవాచినామ్ ॥ 848 

జు అలాని జ్ 

వార, వాకొ౭, ఇతి = రెండు వంటలు, చాల వంటలు అని, యథా, అనుపాదానః = ప్ర విద ఎ విధ 
ముగ్గా, శబ్దముచే బోధింపబగని, ధర్మః, ఆశయః = ధర్మమయిన, (కియా[శయము, 
భేదకః, శక్రైశ్చిత్ = భేదమును బోధించునదిగా, కొందరిచే, ఇష్యతే, తథా 
చున్నదో, ఆ విధముగా, గుణవాచినామ్ = గుణవచన శబ 
అసౌ, అనుపాదానః = ఈ, శట్టోపాదానములేని, ం 
ఆధారము, వచన భేదసాధకమని సమ్మతము. 

= ఆంగీకడింవబడు 

ములగు, శుక్ష మున్న గువానికి, 

ఆ[శయః భదత: ఇష్యతే = గుణముల 

తాత్పర్య వివరణములు.__ పాకశబము కియా ధర) మును ఇషు ౪ కియా ోయమును ఉప్ప ద h వ్ [! ర్కమును చెప్పు శబ్దము అది 
(| ఎదు. అయినను లోకమునందు, రెండు వంటలు, మూడు వంటలు - 

అణ ఇట్టు వ్యవహారము కలదు. పాక కియ ఒకటియే. కాని వరి బియ్యమువంట ఒకటి ట్ ఉద ల అల్ల ఆంవరాన్యముల బియ్యపు పాక మొకటి. గోధుమ బియ్యపు వంట బెలమువంట - ఈ విధముగ 
C9 ండిబదు వాని భేదమునుబట్టి ఆ వ్యవహారములు వచ్చినవి. 

జు “ 

[తమంత గల పర మంగ ప ధు సందు ఈగో యములకును, 
గుణమునకు భేదమును బోధించును. కావున ఎంముపలన ఆశ్రయము. ఆ శితమగు 
¥బ బోరున ._ కావున గుణవాచకములందు వలె జాతివాచకములందును, 
ం అ్యముగాని (ద్రవ్యము వచనముల భేదమును _ అనేక వచనములను కల్పించున కొందరందురు. కాని ఇది యు కముగా దోచదు. 'ఏంచునని 

కక శి ప్రా అనువోట ద్వెవచన బహువచనములు |క్రియకును దాని ఆశ్రయము 
అ కయముననున్న దాని ల వి కావు. [కియాభేద కృతములే. అచట భేదము స్యగతమే 
నక్ష సకవచహా ర క్ యాన్ రాలేవు. అ శయములకు భేదమున్న చోట, ఆ|శితము 

= బెల్లము, నువు క్ బయ ఎదుచున్నది చూడుడు. “గుడతిల తండుల ఓదనానాంపాక ౪” 
ముల పాకము సలా, శ్ట్ము, అన్నము _ వీని వంట, అని అరము. గుడాదు లాశయ 

ఆతము, పాకకియ లనేకములయినను నట బవసివచనము తేద న 

శుకాది ఇ నైద శభ్రిముల విషయమున, గుణములకును, ఆవి కలవానికిని, అభేదోపచారము 

శన మ్పు'చే భ్ 
345? కము ఓ పదకాండము 

ర 3 Ww 2 క చలు ం + ( ఊహ మచారమనగా ఆరోపము. కనుక నపియే, జాతి శ బ్రములకు ద్య ష్టాం ముగ, నుణ వచన 
జన్య 33 ఖు గ నో - అంలర్నా అను వార్తికమును వ్యాఖ్యానించిన సందర్భములో, మహాభావషువమున జూపబడినపి. 

ల ల nN 4 “ కెయావాచకములు దృష్టాంతములు కావనుట. 1848 

అవతారిక... పె విషయము ని కారిక స్పష్టపరచుచున్న డి, 
haat ws 

శో ఆ([శయస్యానుపాదానే కేవలం లభతే యది । 

ఆధార ధర్మాన్ సామాన్యం పురస్తా త్తద్విచారితమ్ 1 344 

|| (5 శ లా కట ల్లో 
~~ 

₹౮రా మాన్యం = జాతి, ఆశయస్య వ 
కో 

తేనపుడు, కేవలం= శుద్దమగు సామానఃముగనే, ఆధార ఛర్యాన్ = తన ఆ శయిుముల 

య ర్మములను, లభతేయదివాపొందును అనిన, తక్పుసాత్ వివాడితమ్=ఆపవము ముందటి 

పగ అథ మున, విమర్శింపబడి నది. 

తాల్బృర్భా చివరి ణయులు._ 

# శుద్ద జాతిని మా[తమె బొధించును. అయినను అధారముల యొక్క. లింగములను వచనము 
అరల fag 3 ఒ అన రా ఇక గ ఖో వచి అష ఒడ జ గ శ న ష్ Pa ఆము బొందును - అను విషయము (దవ్యవాదికి సమాధానము ఆక తివాది. చెప్పిన, - 

& 

కారికచే |పశ్నించి, ““వ్యపదేశోభిదేయేని_ అను శిశి4వ కారికలో సమాధానము చెప్ప 
బడినది. 

“జాతి వ్యక్తులు రండును _పధానా పధాన థావముచే శబ్ద వాచ్యముర - అను 

a ళో త ఇ భ్ అల్లి ఇ “ 

క ౫ాంతరమును, - “కైళ్ళిద్దుణ పధానత్వం - అను లికి? వ కారికచ ఉపపాడింపబడినది 
ర ఈలా a 

పకృత కారికయందు, జాతి మా'తమే శబ్ద శక్యమనసియు, అభేదారోపమువలన 

శబము వ్యక్తులను బోధించునుగాన, ఆ, శయ ధర్యములయిన లింగ సంఖ్యలు దానికి సిద్ధిం 
లు జాతీ జు 

యను అనియు స్పష్టపరుపబడినది. nd844n 

టా అవతారిక జాతికిని జాతీమంతమగు వః కికిని అభేద మెట్లు పొసగును ? అని 
ద అటి ఘే 

య ల్ a వ ళో ల తట జ్ a 

క్ర్లకించి, “సామాన్యే వృ త్తస్య విశేష వృ త్తిరుపజాయః "= జాతి శబ్దము ముందు సామా 

ఎని బై RE ఛా Creal ww? అం ఇక్ జో 

నకరమును బోధించును. తరువాత విశెషమునందు వర్తించును అన హోభాష్యమున సమా 

. లో జు 2 జో 

యానము చెప్పబడినది. ఆ విషయము నుపపాదించున చి కారిక, 

శో॥ జాతొ పూర్వం [పవృకానాం శబ్లానాం జాతివాచినామ్ | 
గ యాం ౧ 

ళీ అల్ల 

ఆళదవాచ్వ్యాతీ సందింధాత్ వ్య కి రప్యుపజొయతే it 345 
ద 

4 ల అల ఇన SP 

ఇాతౌ = జాతియందు, పూర్వం = ముందుగా, పవ తానాం = (వవ రించిన, జాతివాచినాం 

అనల ea స 

= జాతివాచకములగు, శబ్దానాం = శబ్ద్బములకు, ఆశబ్దవాచ్యాత్ = శబ్ద | పతివాద్యముగాని, 
యు 

చి జాలాకాజాంయన జను చుదధా రాకా భాజాళిద్తాడధాయాణ..ఆాజావాకాయయు టల నాధా లాం నావాడ్యల్ల 

లా లా యా లా 
లాశయువడానటాటు తాతా హాం నంగా బా నాలాలయూయునానాననుకాలడాలతకాంయతాలాతుటునాంటాకాడద టా ాా ంలా రల ఆటా. 

ఆం నావ కట సా నా నరా యాడ 

దాత మండపం ద సటహ లప టుతావం నకుల... 



వాఠ్యవదీయము 854 వ్యతి 
[ 345 

సంబంధాత్ = సంబంధమువలన, వ్యక్తిః అపి = ఆశయ (పతీతి కూడ, ఉపజాయలే = 

కలుగును. 

తాత్సర్యం వినరణములు---- జాతి నిమిత్తము. వ్యక్తి నిమిత్తి. శబ్దము నిమి త్రిని 

నిమి త్ర పురస్సరముగనే బోధించును. కాగా ముందు జాతిని బోధించుననుట. ఆశయము 

లేకుండ జాతికి ఉనికి సంభవింపదు. కావున, శబ్దము బోధింపకున్నను, జాతి కాశోయమై 

యుండుట అను సంబంధమునే ముందు పెట్టుకొని వ్వక్తియు (పతీతి విషయమగును. 

eo 

“'అధికరణగతిః సామాన్యాత్ '' - అని సరూప సూ[తమున భాష్యవార్తికము. విజ 

ప్యాయనుడను మహర్షి జాతివాది. వ్యాడి మహర్షి వ్య క్రివాది. 

““గౌరనుబాధ్యో అజోగ్నీషోమయః'' అనునది పూర్వ మీమాంసలో విచారింప 

బడిన ఒక విధి వాక్యము. విధికి చోదన అని పర్యాయపదము. “అగ్ని, సోముడు అశు సీ 

ఇద్దణు దేవతలజంట, దేవతగాగి ల భాగ పశువున కనుబంధము చేయవలెను” అని ఆ విడి 

కర్ధము. అనుబంధమనగా ఆరంభణా లంభనములు. అందు ఆరంభణము మేకను కొనుట. 

ఆలంభనమనగా దానిని మంతపూర్వకముగా తాకుట అని వ్యాఖ్యాతలు. 

ఈ చోదనా వాక్యమ నందలి అజపదమునకు, అజత్యము అను జాతి అర్ధమయిన, 

ఆరంభణాది |కియలకు జాతియందు సంభవముండదు. కనుక వ్య కియే శబమున కరము 
—- ద్ థి 

కావలెనని వ్య క్తివాదులు. వారికి సమాధానముగ పె భాష్యవా రిక మవతరించినది. 

జాతియే పదార్థమయినను, దానితో పాటుగా నుండునది అగుటవలన, జుతికి 
విధింపబడిన కార్యములు దాని కాధారమగు వ్య క్రియందు (పవ రించునని జూలివాదుల 

తాత్సర్యమని ఆ వార్థికము తెలియచేయుచున్న ది, 

హోమము చేయుటకు, అగ్ని కావలెసగదా దానికై ““అగ్నిరానీయతామ్”” అని 
ఆదేశింతురు. అగ్నిని తేవలెను అని యర్థము. ఏదేని పా|తము లేకుండగ అగ్నిని తెచ్చుట 
ఏలు పడదు. “ఒక పశ్హైముతో అగ్నిని తేవలెనని' చెప్పలేదు ఆవిహితమనను పాతమం 
దుపయోగింపబడుచున్నది గదా ! ఆ విధముగనే, ఆభిధేయము కాకున్నను వ్య క్తి, బోధలో 
విషయమగును అని జాతివాదుల తాత్సర్యము, 184651 

ఆవతారి క. శబ్దములు, వాని అర్థములను అభిద అను వ్యాపారముచే బోధిం 
చును. ఆ వ్యాపారము, తాను బోధింపవలసిన అర్థమును ఒక్క-సారిగనే బోధించును. కొంత 
భాగమును బోధించి, కొంత తడవాగి మరల వ్యాపారించుట = అను విరమ్య వ్యాపారము 
దానికి లేదు. కాని (గ్రహీతలు మ్మాతము, సంసృష్టములగు ఆర్థములను, తాము విభజించుకొని 
ఒక [కమముగనే [గహింతురు. ఆ అభి అ స [పాయముతో, మహాభాష్యమున, “సామాన్యే వృత్తస్య 

షే వృత్తిరుపజాయతే” _ [క్రమము చెప్పబడినది. ఈ కారిక ఆ విషయమును వివరించునది. 

ఏ ముఎదేకము 
348 }" 

సు. జయం 

855 

లః సోఒయమిత్యభి సంబంధాజ్హాతి ధర్మోపడర్యతే ; 
లా జి జ్ర జ 

ద్రవ్యం తదాశ్రయో భేదో జాతేళ్చామ్యపగమ్యతే ॥ ఖు 

శ్ ప” 

3 వొ 4 త్త / అర ర. wl w we 

వన అయం ఇతి = అది ఇద ఆ న. ఆధిన టివణోటి ము కః గ్య తము వత 

యత్న = జాతియొక్క_ ధర్మము కలదిగా, లె 

మర వహరింపబడుచున్న ది, జాతేః = జాతికి, తదా శయ = ఆ వవ మా శమము 

; జగ ల / . గ. iat: "i 
UE టో శ సి ఆ య. ఆ Bhs “పు అణ Cha 

కలు ఖు ము 

ay wl 

(men cow జ 

n ॥ టి ను ॥ జెద శ్చ = సంఖ్యాభఖభదయు గూడ, అభ్యుప గమ్మ్యతే = సీంకకందండుచున్న వై 
ba లి జు sh, 

తాత్ఫ్ళర్యం వివరణములు._ అవేదభావన వలన. వ కి, జాతియుక. 
ఖం ౮ 

వంజణి ధర్మములను గలిగియుండును. అథఖిధా వా నపాకము దానిన్ లోధైెందును. ఉప 

కుక మును బొందిన వ్య క్రియొక్యా సంఖ్యా భేదము. జాతికి అభ]మ నని భావు, 

త _శ్రేనాహ తథాజాతిశట్లో (ద్రవ్యేషు వ్వైతే ॥ కశ? 

మాంచేష ఏవ = మంచలయందే, వ్యవ స్థితః = బోధకముగా స్తింక్కతమైం, మంచి జః 

“యుంచ' అను శబ్దము, యథా=వీ విధముగ ఆధెయం క మంచయంద్నో వరక" 

త _త్వేన = మంచగా, ఆహ, తథా = చెప్పునో, ఆ పిీవము, జ ఆశ్ ట్దః = ఖాతీనే బప 

శల్టుము, [దవ్యేష = వ్యక్తులయందు, వర్తతే = వర్తించును 

తాత్సృర్య వివరిణము లు 

Rm అందిం రం అన ముం నటు Prem 

మయుంచలను ఎత్తుగా కట్టుకొని, వానిమీద కూర్చొన. మనమ్మలు మ్మ bt” x షే (a ఓ ఫ్ శ్ 
జ 

ఫ్ 

వానిని విని జనులు, “అవిగో మంచ లరచుచున్నపి' = అందురు. మంచలు అధాం లుం = 

| pm లా న్స్ | . |. | న. ఖో జ wrap స # 

యె ందుండు వారు ఆధేయులు. కుట్ర ముంచ 'బ్దమః, షా వి వాచి, ఓన్ చ మీ క. = 
arms 8 

త We నం క a &, కళ షు ఆ జ 

ఇంభవింపదు 
కాన నది ఆధేయులగు
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* 
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అవతారిక -- అటె న, “జాతియ పదార్థము అనుకు అస్తు fm thre 

(ar 

Ay జాలీ 

శ్లో! తత్రజాతి పదార్హత్వం త రై వాళ్యుపగమ్య ల | 

సంఖాఖతు [దవ్యాత్మన్యనుషజ్వల ॥ 
జాతి రుత్చృష్ట స కతు దవ్యాత్మెస్య 

త ఇం = జాతిపడార మనుట, తథావివ జ మంచ 
త = అందు, జాతిపవార్థత్వం జాతిపదార్థ శ 

అభ్యుపగమ్యతే = [గ హింపబడును, 

సంఖ్య కలదియె, [దవ్యాత్యని = ద్రవ్య 

El 

ల లే 

య | # ర్న fe eG ff లక (a ta ల్లో శక్తే ఖై . 
శ టై { జ 

3 

దద జమార్రత దగగర: చరా నిగా ణాలు 

WTS ee 

ME 

అతా దానా వరలు స్స 



వాక్యపదీయము 856 వృ శ్ర 
[ 349 

తాత్సర్య వివరణములు... “మంచ లరచుచున్నవి* _ అను _ వాక్యమునందు, 
మంచ శబ్దము, ఆధేయ భూతులగు మంచస్టులను బోధించునది అయియున్నను, దానిని 
ఆధారవాచకమే అందురు. ఆ విధముగనే జాతి శబ్దములు, జాత్యాశయములగు |దవ్యములను 
బోధించినను, జాతి వాచకములే” అని ద్రవ్యమును బోధించునవి అనుట, ఉపచరిత వ్యవ 

హారము. అనగా ఆరోపితమనుట. అది ముఖ్యవహారము కాదు. జాత్యభిధానమే ముఖ్యము, 
అర్దిన, జాతీ ఒక్క_టియే గదా! జాలివాచకములకు ద్వ్యివచన బహువచనము 

లెట్టుపపన్నములగును ? ఏకత్వసంఖ్య గల జాతిని బోధించు శబములు, ఏకవచనాంతములుగ 
మాత్రమే యుండదగును గదా: అని మరల |పళ్న కలుగును. సమాధానమేమనిన,_ 
సంఖ్యా సంస్పర్శములేని జాతి మా(తమునకే, దవ్యములం దధ్యాసము. ఏకత్వ సంఖ్యా 
విశిష్టమునకు గాదు. కావున, ఆశయగత లింగ సంఖ్యల సంబంధము, జాతికి సిద్ధించునని 
తాత్పర్యము. 1848॥ 

అవతారిక... జాతి బోధక శబ్దములకు గూడ లింగవచనము లుపపన్న ములగునని 
విరూపింపబడినది. వానికి శుక్తాది గుణశబ్దములు దృష్టాంత ముగా సీయబడినవి. “శక్తః అను 
శబ్దము తెలుపుగలదియను నర్భమును చెప్పినపుడందు “మతుప్” _ అను (ప్రత్యయము వచ్చి 
లోపించినది అనిగాని లేదా గుణమునకును గుజికిని అభేదమేయనిగాని చెప,వలసి యుండును. 

జాతి శబ్దములును ఆభేదోపచారముచేతనే జాతిమంతములను బోధించును. ఇట్లు, 
బోధనోపాయ విషయమున భేదమున్నను, తద్యత్తు బోధించు జాతి గుణశబ్దములు రెండింటికిని 
దుల్య మే. అందువలన గుణశబ్దములు జాతి శబ్దములకు దృష్టాంతముగ జూపబడినవి. ఈ 
విషయ మీ కారికలో నిరూపింపబడుచున్నది. 

శో ఆ స్యేదమితి వా యత సోఒయమిత్యపి వా _యుతిః i 

వర్తతే పరధర్మేణ తదన్యదభిధీయతే ॥ 849 

'ఆస్య ఇదం” ఇతివా = దీనికి సంబంధించినది ఇది” అని గాని, “సో౭యంి ఇతివా = “అది 
ఇది అనిగాని, (శుతియత వర్తతే = శబ్బపయోగ మెచ్చట నుండునో అచట, తత్ = ఆ 
శబ్ద వ్యవహారము గల, అన్యత్ = నిమి త్తి = నిమి త్రముగలది, పరధర్మేణ అభిధీయతే = 
నిమిత్రారోపముచే, అట్టు చెప్పబడును. 

తొత్సర్భం బివోరోణయులు.. శోబ్బములే యుపాయముచే అర్భాంతరమును బోధించి 
నను, నిమి త్తరూపము నారోపించి, నిమి త్తిని బోధించుట తుల్యము. కాగా శుక్తాది శబములు 

(ag) ది (ద్రవ్యమును చెప్పినను గుణ శబ్దములే యనబడును. గవాది శబ్దములును దవ్యమును బోధించి 
నను జాతి శబ్రములని వ్యవహరింపబడ వచ్చును, 11లీఉ9॥ 

అవతారిక... అది యెట్టనగా జూడుడు, 

_ఖ్లోః యత్రధానం న తస్యా స్త్రి స్వరూపమనిరూపణాత్ | 
గుణస్య చాత్మనా (ద్రవ్యం తద్భావేనోపలక్ష్యతే 11 950 
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యత్ [పధానం = ఏది, ముఖ్య మైనదో, తస్య స్వరూపం = దాని, స్వరూపము, అనిరూప 

శాక్ న అ సీ = నిరూపకము = విశేషణము లేనందున, లేదు, [దవ్యం చ = (దవ్యమును, 

గుణస్య ఆత్మనా = విశషణముయొక్క-, స్వరూపముచే, తద్భావేన, ఉపలక్ష్యతే = గుణ్రాత్మ 

కముగ, చూడబడుచుండును. 

తాత్సర్భ బీవరోణములు [కియా సంబంధమునకు అర్హమైన [దవ్యమెది అయి 

నను, ఉపాధి విరహితమగు రూపముతో వ్యవహారమున నుండదు. ఉపాధి అనగా విశేషణము, 

నిరూపణమనగా ఉపాధియొక్క రూపముతో పూత పెట్టబడియుండుట. ఉపాధి రూపాచ్చురణ 

మన నదియే, శుక్ట గుణముగల [దవ్యముగాని, జాతి విశిష్ట వ్య క్తిగాని, ఆ, శుక్షగుణము, 

జాతి, అను నుపాధుల రూపముతో గూడి తామును విశేషణ రూపములే యనునట్టగ పడును. 

నిమి త్రి, నిమి త్రముతో సారూప్యము నందినదా యనునట్లు భాసించును. 1850 

అవతారిక. అదె నను జాతికి పాధాన్యము వించుననుకొనరాదు. 
"an 

శో॥ గుణస్య భేదకాలేతు ప్రాధాన్యముపజాయతే । 

సంసర్గ (శ్రుతిరర్ణేష సాక్షొదేవ న వ ర్రతే॥ రిప్! 

గుణస్య జ గుణమును, జేదకాలేతు = వేతొక దానినుండి విడబరచి [పధానముగ చెప్పిన, 

పాధాన్యం, ఉపజాయతే = అపుడు [పాధాన్యము దానికి కలుగును, సంసర్గ [శుతిః = సంస 

రము [పవృ క్తి నిమి త్రముగా గల శబ్దము, అర్జేమ = అర్థములందు, సాకాదేవ న వర్తతే = 

ఉపాధిని విడిచి వేరుగా వర్తింపదు. 

తాత్తళ్యూ వివరణములు._- [దవ్యము [పధానముగ వివక్షింపబడినపుడు, జాతి 

ఉపాధి. గుణము |పధానవాచ్యమైన, గుణజాతి ఉపాథి. జాతియే | పధానముగ నభిమత మయిన 

శబ్రస్యరూప ముపాది. శబముతేవసువును బోధించినను, ఏదియో ధర్మాంతరము యొక్క 

ష్, ౬ న్ 4 అల గళ న్ 

సంసర్షము నుపాదిగా గల దానినే బోధించునుగాని శుద్ధ వస్తువును బోధించవు. కనుక ఉపాధిని 

విడిచి సాశాదరమునందు, ఏ శబ్దమును వర్తింపదు. ॥లి5్1॥ 
థె 

అవతారిక |దవ్యపదార్థ వాదమునను, జాతియను నుపాధితో గూడియే అది 

వాచ్యమగును గదా. ఆపుడు జాతి పదార్థతయే |ప్రా ప్తించినది. ఇక జాతి పదార్థవాదమునను, 

జాతీ [దవ్యముల కభేదమున్నను జాతియే పదార్థమని సిద్ధించును. ఇక వేరుగ (ద్రవ్యపదార్థ 

వాదమనునది ఎట్టు సంభవము ? 

శో జాతే” వృతోయదా (దవే సళబ్రోవర్తతే పునః । 

జాతే రేవపదార్థత్వం న తదాభ్యుపగమ్యుతే ॥ ల్ లి 

శబః = ఒక శబము, జాొతొవృ తః = జాతియందు వర్తించినదై, పునః సః = మరల, అద్, 
ఎ స అ a ల | 

దవే, యదా, వ రతే= [దవ్యమునందు, వరించిన, తదా = అపుడు, ఇక, జాతేరేవ 
ఘు న 

నో 
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పదార్థత్య = జాతికే పదార్థతయనుట = జాతియే పదమున కర్భమనుట, న అభ్యుపగమ్యతే = 

(గహింపబడదు = ఆఅంగీకరింపబడదు. 

తాత్మృర్భా ఎవర ణములు-_- శబ్దములు “అభిధి అను వ్యాపారముచే ముందు 
జాతిని బోధించి, అంతతో నాగక మరల [ద్రవ్యమును గూడ బోధించునపుడు, కేవలము 

జాతియే బోధితమనుట అంగీకరణీయము గాదు. [దవ్యమును బోధింపబడినది గదా ! కనుక 
ఆ వాదమును సిద్ధించును. 18521 

అవతారిక___ శబ్దము లొక యర్థము నొక వ్యాపారముచే బోధించి, ఆంతతో 

నాగక మరల నర్థాంతరబోధకు వ్యాపారించుననుట శాస్త్రీయము గాదు. కాగా నొక శబ్ద్బమునకే 

జాతివాచకత్వమును [దవ్యవచనత్వము నెట్టు సంభవించును ? అపుడవి భిన్న భిన్న శబ్దములే 

కావలెను గదా అనిన... 

శో (పవృత్తానాం పునర్వ బ్ర త్తి రేక త్వేనోపవర్ష్యతే ] 

(సతిప_త్తే రుపాయేషు న తత్త్వమనుగమ్యతే ॥ 353 

(పవృతానాం = ఒక యర్భమునందు (పవదర్తించిన శబ్దములకు, పునః, వృత్తిః = మరల 

అర్థాంతరమున |బ్రవర్తించుట, ఏకత్వేన = అభిన్నముగనే = ఏకపవృత్తిగనే, ఉపవర్ణతే= 
చెప్పబడుచున్నది, (పతిప త్తేః = బోధనమునకు, ఉపాయేషు = సాధనముగా గహింపబడు 

వాని విషయమున, తత్త్యం, న అనుగమ్యతే జ యాధార్థ్యము, పాటింపబడదు. 

తాత్సర్యం వివరణములు.__ సత్యమే. ఆ శబ్దములు భిన్న భిన్నములే కావలెను. 
కాని వాని సాదృశ్యమునుబట్టి ఆభేదమును వానికి అధ్యవసించి (ఆరోపించి) ఏకత్వమే వ్యవ 

హరింపబడు చున్నది. అది |పతిపాదనమునం దుపాయము మా[తమే. శబ్దములు జాత్యాదు 
లతో సంసృష్టములగు వానిని మొత్తముగనే బోధించును. వానికి ఒక యర్థ మును బోధించి, 
విరమించిన, మరల వ్యాపారించుట శాస్రానుమత ము గాదు. |కమబోధ లేనేలేదు. (పతిపత్తి 
సౌకర్యమునకై [క్రమము కల్పితము. అంతియే. ఉపేయమును దెలిసికొనుటకై యవలంబింప 
బడు నుపాయములు వ్యనస్థితములుగా నుండవు. అవి సత్యములును గావు. 1858 

అవతారిక జాతియ వ్య క్రియను భయములును శబ్దములచే నభిహితములయి 
నను, వాని పాధాన్యమును ఆ|పాధాన్యమును బట్టి మత భేదముచే, “జాతి పదార్థత' “దవ్య 

పదార్థత' అను వాదములు సిద్ధించును, ఆని యిందు చెప్పబడుచున్నది. 

శో అపృథక్ శ బ్రవాచ్యస్య జాతిరాా శీయతేయదా । 

(దవ్యస్య సతిసంస్పర్మే తదాజాతి పదార్థతా i 354 

అప్పధక్ శబ్ద వాచ్యస్య ఇ వేరు శబ్దముచే గాక యొకే శబ్బముచే చెప్పబడిన [దవ్యమునకు, 

జాతిః, యదా, ఆభ్రీయతే = జాతి, ఎపుడు, (పధానముగ ఆ| శయింపబడునో, తదా = 

Re 

రాదునక్నందెవకరడంంరా. ౬.1 లాం 
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అపుడు, |దవ్యస్య = ఆ [దవ్యమునకు, సంస్పర్మే “సత్యపి” = శబ్బముచే బోధనము ఉన్న 

ప్పటికి, జాతి పదార్థతా = “జాతి పదార్థము' అను పక్షమే సిద్ధము. 

తాత్సర్య వివరణములు- జాతియు, వ్య క్తియు నొక శబ్ద్బముచేతనె బోధింపబడి 

నను కార్య పవృత్త్తి విషయమున, జాతికే |పాధాన్యమును వివక్షించిన, |దవ్య సంబంధ మా 

జాతికి లేకపోదు. అయినను జాతి యచట పదార్థమనుటయే యుక్తము. [దవ్య సంస్పర్శ 

మెందుకనగా, ఆధార భేదముచే ఆధేయమగు జాతికీ భేదమును సూచించుటకు మాతమిు. 

కనుకనే ఈ |పయోగములలో నొకచొ బహువచనోపప త్తి. లేనిచో జాతినిబట్టి ఏకవచనమే 

పా పము. ““!బాహ్మణాః శు శూషిత వ్యాః = |దాహ్మణజాలతి సేవింపదగినడది. ఇచ్చటను 

ఏకవచనము మాతమే పాపము. “మా౭యం పానీయం పిబతి స గౌొఃపదాన స్పష్టవ్యః 

= నీరు |తాగుచున్న గోజాతీయ మేదియు కాలితో తాకబడరాదు. “గౌరనుబంధ్యః'' = 

గోజాతీయము ఆలంభనీయము అని ఇట్లు శబ్దముచే (దవ్య సంస్పర్శమున్నను జాతిపదార్థ 

పక్షమె పర్యవసించును. అపుడును ఏకవచన బహువచనాంత శబ్ద పయోగము లుపపన్న 

ము 
1554! 

క లు, 

అవతారిక_--- ఇక దవ్యపదార్థ పక్ష మెపుడు సిద్ధించునని న- 

ళో (దవ్యస్య సతి సంస్పర్మే (దవ్యమాశ్రీయకే యదా ! 

వాచ్యం తేనై వ శబ్దేన తదా (ద్రవ్యపదార్థతా i రరర 

శబేనతేనెవ = ఆ జాతి బోధకశబ్దముచేతనే, దవ్యస్య = (దవ్యమునకు, సంస్పర్మే సతి = 

అభిధేయముగ సంబంధము కలిగినపుడు, యదా = ఎపుడు, దవ్యం వాచ్యం = [దవ్యము, 

ఆశ్రీయతే = కాగ్యార్థమై |పధానముగ నా[శయింపబడునో, తదా, (ద్రవ్యపదార్ధతా =అపుడు, 

దవ్యపదార్థ పక్షము సిద్ధించును. 

తాత్పర్య వివరణము--- జాతి బోధక శబ్దమే దవ్యమును గూడ బోధించినను, 

అభిధేయమగు ఆ [ద్రవ్యము కార్యవిశేషమునందు [ప్రధానముగ |గహింపబడి, జాతి దానికి 

విశేషణముగ మాతమే ఉపయు క్రమయినపుడు “ద్రవ్యము పదార్థము” ఆను పక్షము 

ఏర్పడును. ఎట్లనగా - “బాహ్మణ మిమం భోజయి”” అను వాక్యమును జూడుడు. ఈ 

[బాహ్మణున కన్నము పెట్టుడు” అనిన నట |బాహ్మణ శబ్దము, ఈ |బాహ్మణున కనుట వలన 

జాతిని బోధింపదు. వ్యక్తినే బోధించును. కనుక నిట దవ్యపదార్థ పక్ష మా(శితము. 

[పాధాన్యాపాధాన్యములనుబట్టి పక్షములకు వ్యవస్థయని భావము. 

సరూప సూత్ర భాష్యమున నీ సందర్భమునందున్న [గ్రంథము గమనీయము-- 

““కస్యచిత్తు కిం చిత్పధానమ్” కించిధుణ భూతమ్. న పా ఆకృతి పదార్థకస్య దవ్యం న 

పదార్థః i [దవ్య పదార్థ కస్య వా ఆకృతిర్న పదార్థః | ఉభయోరుభయం పదార్థః | ఆకృతి 

పదార్థకస్య ఆఅకృతిః పధానభూతా । దవ్యం గుణభూతమ్ | [దవ్యపదార్థకస్య ద్రవ్యం 

(పధానభూతమ్ | ఆకృతిరుణ భూతా 1” - ఇవి యచటి పంక్తులు. 
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“పదములకు ఆకాతి ము ) | 356 ఎ “అర్థ _ అను వానికి [దవ్యమిక లేనేలేదని యర్థము 

కాదు, [దవ్యపదార్డి వాదికిని, ఆకృతి పదార్థము కానేకాదని తాత్పర్యము గాదు. ఉభయుల 

కును నుభయమును పదార్థమే. అయిన నొకని కొక్క.టి పథధానమయిన, రెండవది పు 3 యె ఈ 

ధానము. ఆకృతివాది కొకృళి క 'పధానమయిన ;దవ్వమ,।వధాన < . 
వ అయ్యి (పధానము. | దవ్యవాదికి [దవ్యము 

(ప్రధానమయిన, ఆఅకాతి గుణమగుః 
an (a అ 

ల గును. అంతియ- 8554 

అవతారిక వేదమున పూర్వకాండము కర్మలను బోధించును. విధి వాక్యము 

లకు చోదనా నావాక్యములని వ్యవహారము. “చోచన, విధి _ ఇవి పర్యారోపదములు, ఆ దోడ 
నలు జాతిపరములు కొన్ని, వ్యక్రిపదములు కొన్ని. “గౌరనుబంధ్యో౭ జో గ్నీషోమీయః”! 

అని యొక చోదన. అది జాతి పరము. గోజాకికి ఆలంభనమును చేయట అసంభవి 

గోవదము జాతివాచక మయినను కర న్కు తాత్ప్సర్యదృషిలో |దవ్యమే అచటను శ ని 
మున్నగు మహర్షుల మతము. ప 6 "క్లానను వ్యా 

శ్రో॥ అపృథక్ శబ్దవాచ్యాపి భేదమా(శే (ప్రవ గతే | 
యదా సంజంధవజ్జాతిః సాప్మిదవ్యపదార్థతా Il 856 

తిః = ఆకృతి, అప జా వ్. అప్పృథక్ శబ్దవాచ్యా అపి = ఒకే శబ్బముచే జెప్పబడినను, యదాజాఎపుడు 
సంబంధవ = సమాసారవ స ర ఇగ | వం ర్థమగు సంబంధమువలె, _ భేదమ్మాతే = తన ఆశ్రయమును వేరు 
జయుటల్ మాత్రమ, (ప్రవర్తతే = వర్తించునో, తదాపి, సా = అపుడును, ఆస్థితి, (ద్రవ్య 
పవార్ధతా = |దవ్యము పదార్థముగా గలిగియుండుట అగును, న . 

తాత్పర్య వివరణములు.__ జాతియు, వ్య కియు, ఏకళబ్లోపా తములే అయినను 

ఆలంభనము మున్నగు కార్యములు అనుభవించు యోగ్యత జాతికి సంభవింపదు. అపుడు 

జాతిని ఆదరింపక వ్యకి కినే స్వీకరించు వారు వ్యాడిమహర్షి మున్నగువారు. “దోదనాసు చ 
తస్యారంభాత్ ”" అని యీ సందర్భమున వ్యక్తికి పదార్థతను సాధించు వార్తికము. చోద 

నాసు = [పవర్తక వాక్యములలో, తస్య = [దవ్యమునకు, ఆరంభాత్ == ఆరంభము చేయ 

బడుట నలన _ అని యర్థము ఆరంభణమనగా [కయము లేదా బంధనము. ఈ |, కియ్యు, 

పోక్షణ విశసనాది క్రియలును [దవ్యమునందే చేయబడుచున్న వి. కావున దచ్యమే శబ్ద 

వాచ్యమని వారి తాత్పర్యము. ఇక జాతి కుపయోగమేమనిన, వ్యక్తి, జాత్యవచ్చిన్న మేగాని 

గుణాద్యవచ్చిన్నము గాదని తెలుపుటయే. 

రాజపురుషః అనునది షష్టీ సమాసము. తత్పురుష, అది ఊఉ _త్తర పదార్థ (ప్రధానము 
రాజపురుషుల సంబంధమగు “స్వస్వామి భావసంబందమును షష్ట్యర్థమే. కావున నదియు 

సమాసవాచ్యమే అయినను [పధానము గాదు. ఆ సంబంధము, ఆ పురుషుడు రాజు సంబం 

ధియే గాని ఇతర సంబంధి గాదు అని తెలియచేయుటకే ఉపయు కము, ఆ విధముగనే యీ 

వాదమున గోత్యాది జాతులును అవచ్చేదక మా[తములే. వ్యక్తులకే ప్రాధాన్యము అని 

. - | 1856 

అవతారిక “కద్ధ జాతివాదము”, “శుద్ధ వ్యక్తి కివాదము అనియు రెండు పక్ష 

లు గలవు. కేవల దారియే శబ్దవాచ సము అనునది మొదటివారి వాదము. శుద్ధ [ద్రవ్యము 

మని [దవ్యప పదార్థ పక్షము. ఆ పక్ష ద్వయ పీ కారికలో (పసంగింపబడును. 

శో అత్యంత భిన్నయోరెవ జాతి దవ్యాభిధాయినోః | 

అవాచ్యస్యోపకారిత్వ ఆ(శితేతూభయార్ధతా ॥ 957? 

అత్యంత భిన్న యోః ఏవ = మిక్కిలి వేరు వేరె ఆయియున్న, జాతీ (దవ్యాభిధాయినోః = 

జాతివాదక, వ్యక్తి కివాచక శబ్దములలో , ఆవాచ $స్య = శబ్రవాచ ముగాని రెండవదానికి, ఉప 

కారిత్వే = = నాచ్యమయిన దాని కుపకారము, ఆ।శితే తుజ ఆ శయింపబడిన యెడల, ఊధ 

యార్థతా = = జాతి పదార్థతయు, దవ్య పదార్థతయు, సిధ్యతి = సిద్ధించి నది. 

తాత్పర్య వి వివరణములు._.- కేవలము. జాతిని మాతము చెప్పు శబ్దము వేరు. ఆ 

విధముగనే వ్యకి క్రిమా[త వాచక శబ్దమును వేరే. ఆ భిన్న భిన్న శబ్దములందు, “డారివాచకము, 

జాతిని చెప్పినపుడు, వ్య కి, చెవ్పబడక పోయినను, తస లింగ 'వచనాదులను జాతికి కల్పించి 

యుపకరించును. 

అటులనే, వ్యక్తి వాచ్యమయినపుడు, జాతి, తాను వాచ్య ;ముకాకున్నను, వ్యక్తులకు 

విశేషణముగ నుపకరించును. కావున శుద్ధ జాతి, శుద్ధ వ్యక్తి పక్షములు పాణినికి సమ్మతము 

లుగా మహాభాష్యమున చివర నుప పాదింపబడినవి. విషయ భేదముచే లశ్యానుసార రముగ జాతి 

వ్యక్తి కి పక్షము ల్మాశయింపబడినవి. ““జాత్యాఖ్యాయా మేకస్కిన్ బహువచన మన్యతరస్యామ్”' 

(1-2-58) అను సూూతము, [వీపా జాకి సంపన్నమను నర్భమున సంపన్నా ; వీహయః 

అను |పయోగము ననుసరించి, రచింపబడినది. దీనివలన జొతిపక్ష మాతనికి సమ్మతమని 

తేలును. 

అది యొక్క_టియే సమ్మత మయిన, సరూపములగు పదములకు సహవివక్షలో 

ఏ వచనము జాతియొక్క- ఏకత్వమువలననే సిద్ధించునుగాన, “సరూపాణామేక శేష ఏకవిభక్తా'' 

(1-2-64) అను సూ|తమును రచింప బనిలెదు. కాగా పక్షద్వయమును నాతనికి సమ్మతమే 

యనుట నిర్వివాదము. 
11851 

అవతారిక ఇటుల (పసంగరీత్యా మతఖేదమును (ప్రదర్శించి, (పకృతి విష 

యము నీ కారికతో ముగించుచున్నారు. 

లో॥ ఆశితే త్వాశయ కృతం భేద మభ్యుసగచ్చతా | 

పునశ్చాపేక శబ్దత్వం జాతిశ బ్రేఒనువర్డి తమ్! 
358 

ఆ|శయకృతం = జాతికి ఆశ్రయమగు వ్య క్రినిఎట్టిన, భేదం = సంక్యాభేదమును, ఆకిలే = 

వ్యకి విశేషము నా|శయించిన జాతియందు. ఆభు ప ప”చ్చతా = అంగికరించుచున్న భాష్య 

కారునిచేత , ఏక శబ్దత్వం == అనెకార్థ దోధయందుగూడ శ బ మొక టియే యుండుట, జాతికటే 



వాక్యపదీయము 862 వృత్తి 
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= జాతిపదార్థ వాదమునందు, పునః అపిచ = మరలగూడ, అనువర్ణితమ్ భవతి ఆ ఊప 

పాదితమగుచున్న ది. 

తాత్పర్య వివరణములు._- జాతి, వ్యక్తుల నా|శయించియుండును. జాతియొక్క-టి 

వ్యక్తు లనేకములు. శబ్దము జాతిని బోధించినపుడు, ఆ సన్నిహితమగు ఆశయమునుబట్టి, 
శబ్ద సంసారమున కావశ్యకమగు లింగవచనముల భేదము జాతి శబ్దమునకును గలుగునని 
భాష్యకారు డంగీకరించియున్నాడు. 

“లింగవచన సిద్ధిర్గుణ వివక్షానిత్యత్వాత్ * - అని సరూప సూ[తమున వా ర్తికము 

గుణములనగా, స్రీపుం నపుంసక లింగ ములును ఎకత్య ద్విత్వబహుత్వములును. వాని వివక్ష 

నియతము గాదు కాబట్టి జాతికి లింగవచ నములు సిద్ధించునని చెప్పి, (దవ్యపదార్థ వాదికి 

వచనములు, స్వాభావికములుగాక బహుమ బహువచనమ్ - అను మున్నగు వచనములచేతనే 

(పతిపాద్యములమిన, జాతివాడినై న నాకును నచ్చే యగును, *“పచతి పచతః *పచంతి అని, 

క్రియా |పధానములయినను తిజన్తములకు వచనభేదము కారకములవలన గలిగినట్టు, ఆకృతి 

(పధానమైనను _దవ్యసంఖ్యనుబట్టి వచనభేద ముపపాద్యము అని చెప్పెను. కనుక ఏకశేష 

విధాన మనావశ్యకమని ముగింపు. (పధానముగ జాతి శబ్దముచే చెప్పబడును. ఆది యొక్క- 

టియే. కనుక దానిని చెప్పు శబ్దమును నేకమే |పా ప్రమని భావము. 

ఏకవచ నాదులు శాస్త్ర పతిపాద్యములేగాని స్వాభావికములు గావు. “గోదౌ” అని 

ద్వివచనాంత శబ్దము ఒక |గామమునకు వాచకము. “పంచాలాఃి అని బహువచనాంత మొక 

దేశమునకు వాచకముగనున్నది. వచనములు స్వాభావికములయిన నట్టుండదుగదా. [దవ 

పదార్థవాదికయినను వచన నియమ మావళ్యక మయినట్టు, ఆకృతివాదికిని ఆది ఆపరిహర 

జీయము. వృత్తి విచార ప్రసంగ సంగతమయిన లింగవచన సిద్ధి విచారమింతతో ముగిసినది, 
18581 

అదతారిక.... ఉపమాన సమాసవిచార మిక జేయబడును. ఉపమాన సమాస 

మనగా, ““ఉపమానాని సామాన్యవచనై 8” అను, (2-1-54) సూతముచే విధింపబడిన 

సమాసము. ఉపమానవాచకములగు సుబంతములు సాధారణ ధర్మ విశిష్టములను జెప్పు 

సుబంతములతో సమసించునని యా స్తూతమున కర్ణము. అందుపమానమన నేమియో 
తెలుపుటకు, ముందుగ, మానమననేమి ? అని తెలిసికొనుటకై , భాష్యమున, “మానం హి 

నామ అనిర్ జాత జానార ముపాదీయతే, అనిర్ జాతం జాస్యామీతి' అని చెప్పబడినది. దాని 
జో జో థి ణో = 

సీ కారిక విశ దీకరించును. 

లో॥ అనిర్జ్ఞాతస్య నిర్జ్రానం యేన తన్మానముచ్యతే | 

(పస్థాది కేన మేయాత్మా సాక ల్యేనావధార్యతే il 999 

యేన = దేనిచేత, ఆనిర్జ్ఞాతస్య == “ఇది ఇంతి అని స్పష్టముగ తెలియబడని వస్తువునకు, 

నిర్జ్ఞానం భవతి ౫ విశేష పరిజ్ఞానము కలుగునో, తత్, మానం, ఉచ్యతే = అది, మానము, 

ee 

nn re oR అ ననాతతకనానా చణ శాం. ౨ 
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అని చెప్పబడుచున్నది, (పస్థాదికేన = మానికి మున్నగు కొలపా;తచేత, మేయాత్మా = 

కొలవవలసిన పదార్థ (ప్రమాణము, సాకల్యేన, అవధార్యతే = సంపూర్ణముగ “ఇంతి” అని 

నిశ్చయింపబడును. 

తాత్పర్య వివరణము... మానమనగా నిది యింత ఆని పరిచ్చేదించునది. అడ్డ, 

తత్వ, కుంచము, మరకము మున్నగు కొలపా|త. ఈ మాన శబ్దమునకు ఉత్, పరి, (ప. 

అను నుపసర్గలను జేర్చి, ఉన్మానము, పరిమాణము - | ప్రమాణము - అనియు వ్యవహరింతురు. 

వానికి ఆరభేదమును గలదు. ఊఉన్మానమనగా తూకము. తులము, పలము, వీసె - మున్నగు 

నది. పరిమాణములు, కుంచము మున్నగునవి. మూర, జాన, గజము - మున్నగునవి [ప్రమాణ 

ములు. ఈ విధముగ సాకల్యముగ పరిచ్చేదించునది మానమగును. 11859! 

అవతారిక. పైన జెప్పినవన్నియు పరిచ్చేద్య వస్తువును, నిక్కచ్చిగ ఇది 

యింత, అని పరిచ్చేదించునవి. ఇక ఉపమానమననేమియో చెప్పుచున్నాను. 

శ్లో॥ అనిరొజ్ఞాతం (ప్రసిద్దేన యేనతద్దర్మ గమ్యతే । 

సాక లేనా పరిజ్ఞానా దుపమానం త దుచ్యతే || 860 

అనిర్జ్ఞాతం = “ఇది ఇట్టు' అని తెలియబడనిది, (పసిద్ధెన, యేన = ఆ విధముగ తెలియ 

బడిన, దేనిచేత, తద్ధర్మ = ఆ, (ప్రసిద్ధమైన దాని ధర్మము కలదిగా, గమ్యతే, తత్ = 

తెలియబడుచున్నదో, అది, సాక ల్యేన = సమ్మగముగ, అపరిజ్ఞ*నాత్ = తెలియచేయనందున, 

తత్, ఉపమానం = ఉపమానము = దగ్గరగ తెలియచేయును, ఇతి ఉచ్యలే = అని, చెప్ప 

బడుచున్నది. 

తాత్పర్య వివరణములు---- గవయము - అని అడవులలో నుండు ఒక మృగము. 

అది ఆరణ్యులకే తెలియనది. అది ఎట్టుండును? అని అడిగిన, గోవువలె నుండునని, 

యందురు. నగరములందును, |గామములందును నుండు వారికి గోవు (పసిద్ధము. దొసి 

సాదృ శ్యమును బట్టి, దాని ధర్మములు కలదిగా గవయము నిరూపింపబడుచున్నది. కావున 

గోవు గవయమునకు ఉపమానము. అనగా ఇంచుమించుగ పరిచ్చదకము మాత మే. కుంచము 

మానికవలె సమ[గ పరిచ్చేదకము గాదు. “ఉపి అనునది 'హీనముి అను నర్థమునకును 

ద్యోతకము. ఉపమానమనునది, ఉపమేయ వస్తువును, స్వసదృుశముగ మా|తమే బోధించును 

గాని విశేషరూపముగ బోధింపదు. కనుక అది మానము గాదు. 

కనుకనే, ఊపమానమను తార్కికుల ('పమాణము విషయమున, వివాదమును 

గలదు. అట ఆ ప్తవాకళమే [ప్రమాణము సాదృశ్యకధ నముపాయమా త్రమే యని వారి 

తాత్పర్యము. “ఉపమీయతే అనేన ఇతి ఉపమానమ్' అనుకరణ వ్యుత్ప త్తిచే సాదృళ్యజ్ఞాన 

ముపమానము. ఆ జానముచేత, సాకాతుగా ఉపమేయము పరిచ్చేదింపబడును. గోవు ఉప 

కొ లా ని 

మానమనుట పరంపరనుబట్టి, సాదృశ్యజ్ఞానమే గవయ పరిచ్చెదకము ఆ శబ్దమునకును దాని 

యర్థ మునకును గల సంబంధమును తెలిసికొను “యే, ఫలము అందురు. 1860 
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అవతారిక... ఇక నీ కారికలో సామాన్యవచనము లననేమియో చెప్పుదురు. 

లో ద్యయోస్సమానో యో ధర్మ ఉసమానోపమేయయోః | 

సమాస ఉపమానానాం శబ సదఖిధాయిఖిః ॥ 881 
యో 

ఉపమానోప మేయయోః = ఉపమానము, ఉపమేయము అను, _ ద్వయోః = రెండింటికిసి, 

సమానః, యః, ధర్మః = సమాసమయిన, ఏ, ధర్మముకలదో, తదభిధాయిఖిః శబ్దః = 

దానిని చెప్పు శబ్దములతో, _ఉపమానానాం సమాసః = ఉపమాన వాచకములకు సమాసము 
వచ్చును. 

తాత్ళర్యు వినరజయులు సాదృశ్యము అను ధర్మమునుబట్టి రెండు వస్తువుల 

కుపమానోపమేయ భావమును చెప్పుదురు. ఆ ధర్మమే సామాన్యము. రెండింటికిని సమాన 

మయి యుండుట, ఆ సామాన్యమును ముందుగ బోధించి, తరువాత తద్విశిష్టమును బోధించు 

నవి సామాన్య వచనములు. వానితో ఉపమానవాచకములకు సమాసము వచ్చునని సూతా 

రము. ఉదాహరణములు- ఘనళ్యామః - శ న్ర్రీశ్యామా - అనునవి. మేఘమువలె నల్చనివాడు 

పదత్తుడు. చురక త్తెవలె నల్దనై నది, దేవదత్త - ఆని యర్థము. ఈ సమాసమున కుపమాన 

పూర్వపద కర్మధారయమని వ్యవహారము. 18611 

_.  అవతారిక_.. ఆర్యా ! శ్యామత్వమను, గుణము, మేఘగతమయినది వేరు. దేవ 

దత్తునియందుండునది వేరునుగదా : అది సామాన్య ధర్మమెట్టగును ? అనిన__ 

శో ఆధారభేదాత్ భేదో యః శ్యామత్వే సో వివక్షితః | 

గుణో ఒసావాశితై కత్వో భిన్నాధారః (పతీయతే it 862 
మ. 

శ్యామత్వే = నలుపు అను, గుణమునందు, ఆదారభఖేదాత్ = ఆ|[శయ జేదమువలన, యః ఖేదః 

సః = ఉన్నయే భేదముగలదో ఆది, అవివక్షితః = వివక్షింపబడదు, అనగా లెక్కలోనికి 
రాదు, అసౌ గుణః = ఈ, శ్యామత్వగుణము, భిన్నాధారః = వేగు వేరు ఆ|శయములు కల 

ద్రైనను, ఆ(శితైకత్వః = ఆఅ శయింపబడిన, ఏకత్వము కలదై = ఏకముగా గృహీతమయి, 

(పతీయతే = పతీయమానమగును. 

తాత్సర్య వివరణములు-. సామాన్యవాచక శబ్దములతో సమాసము విధింపబడి 
నది గదా ఆ శ్రయభేదమువలన గుణమునకు భేదమును " (గ్రహించిన ఉపమానోపమేయములకు 
సాధారణమైన ధర్మమే సంభవింపదు. ఆందువలన, సామాన్యవచన శబ్దము సార్థక మగుటకు, 

ఆ శయభేదమున్నను ధర్మమునకు ఏకత్వమే |గహింపవలెను. ఆధారములకు భేదమున్నను, 
గుణమునకు, ఉభయాన్యయము గల రూపముండును. అందువలన ఆభేదము లేకున్నను? 

ఆధిన్న మను జ్ఞానము సంభవము. 15621 

సము దేశము 565 పదకొండము 
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అవతారిక. అఖేదమే వివక్షితమును గాదు. ఇక నేమనిన-- 

శో గుణయోర్నియతో భేదః గుణజా తే _స్తథై కతా | 

ఏక త్వేఒత్యంత భేదే వొ నోపమానస్య సంభవః 11 368 

గుణయోః = ఉపమానోపమేయముల గుణములకు, చేదః, నియతః = అనేకత్వము, నియ 

తము కాని, తథా = ఆ విధముగనే, గుణజాతేః = ఆ గుణములందలి జాతికి, ఏకతా, నియతా 

= ఆభేదమును నిశ్చితము, పకత్వే=ావానికి ఐక్యమే అనినగాని, అత్యంతభేదే వా=అంతయు 

భేదమే యనిన గాని, ఊఉపమానస్య = ఉపమించుట యను వ్యాపారమునకు, సంభవః న భవతి 

= సంభవము ఉండబోదు. 

తాతృర్వ వివరోణయులు- “రెండు వస్తువులు తుల్యములు అనిన, అవి వేరు 

వేరు వసువులయి తీరును. ఉపమానోపమేయ భావమున కపుడే సంభవము. గోవువంటిది 

గవయము” అందుముగాని, “గోవు వంటిది గోవు' అనము. అట్లని, ఆ రెండు వస్తువులకును, 

సమానధర్మమేడియును లేకుండగ పూర్తిగ భేదమే యున్నను, పనికిరాదు. ఉభయ[త అన్య 

యించు రూప మావశ్యకము. “మట్టిగడ్డ హిమవత్సర్యతము వంటిది" ఆని ఎవరును 

అనరు. బేదాభేదములు రెండును నుండవలెను. శాకమగుణములు వేరయినను వానియందుండు 

శ్యామత్య జాతి ఏక మేగాన నది సామాన్యమగును, ఆని భావము. . i868 

అవతారిత_.- ఉపమానోపమేయముల కత్యంత ము భేదమున్న పుడు పిమవంత 

మునకును లోష్టమునకువలె జాపమ్యమున చెప్పుట యుక్తము గాదు. అది సత్యమే. వానిక్ 

సర్వధా అభేదమున్నపుడును నది సంభవింపదందురే ? అది ఏల? గుణసామ్యమును బుచ్చు 

కొని సంభవింపవచ్చును గదా? అనిన-- 

శ్లో॥ జాతిమాత వ్యపేకాయాముపమార్డో న కశ్చన । 

శ్యామత్వ మేకం గుణయోరుభయోరపి వ ర్తతే i 964 

జాతిమా|త వివశాయాం = ఆశ్రయముల భేదమును గిణింపక జాతిని మ్మాతమే పీసికొనిన, 

ఉపమారః =ఉపమించుట అనునది, కశ్చన, నజావదియు, కుదురదు, ఉభయోరపి గుణయోః 

_ రెండు శ్యామ గుణములందును, క్యామత్వం = శ్యామత్వమను జాతి, ఏకం వర్తతే = 

ఒకటి, గుణజాతి యుండును. 

తాత్ళల్ళో బివరోణములు- ఉపమానము, సాదృశ్యమును బురస్కరించుకొని 

ఉపమేయమును పరిచ్చేదించును గదా. అపుడా మాటయే యుండదు. 'శన్త్రీ శ్యామా” అనుచో 

శ న్రియందలి నలుపునకును, దేవద త్త నలుపునకును, శార్థమత్వము సామాన్యము' అని అంత 

మా|తమే యర్థమగును. అంతియకాని, “శన్ర్రీవలె దేవదత్త నల్లగా నున్నది" అనెడు భావమె 

కలుగదు. 
p86 41 
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అవతారిక [36 తారిక్... ఈ కారఠికయు నీ విషయమునే విపలముగ జెప్పుచున్నది. 

ల్లో॥ యేనై.వ హేతునా శ్యామా శస్తీ తత్ర (ప్రవర్తతే | 
స హేతుర్దేవదత్మాయాః (ప్రత్యయేన విశష్యతే ॥ 365 

యేన, హేతునా, ఏవ = ఏ, కారణముచేతనే, శ్రీ, శ్యామా, త|త, (పవ ర్తతే = చురకత్తి, 
నలుపుకలగి యగుటవలన నుపమేయమునందు వర్తించునో, సః హేతుః = ఆ హేతువు, దేవ 
దత్తాయాః = దేవద త్తయొక్క-, (పత్యయేన, విశిష్యతే = (పతీతిచేత, విశేషింపబడుచున్న ది. 

తాత్మృర్య్భ ఎవర జములు.___. నలుపు - అను, గుణము చురక త్తియందు, సమవేత 
మయి, అనగా సమవాయమను నంబంధమును గలిగి _ ఉన్నది. అందువలన నది నల్లనిది 
అని _గ్రహించుచున్నాము. దేవదత్త అనునామె కూడ ఆ గుణముచేతనే నల్లనిదని భావించు 
చున్నాము. ఆ గుణము తుల్యముగ రెండింటిని నంటియుండట కారణము. అనగా నేమి తేలు 
చున్నది? కత్తి నలుపు దేవద త్రయు నలుపు అనియే లేలుచున్నది. ఆ గుణమునుబటి వానికి 
సాదృశ్యము కలదని గోచరము కాదు. 8651 

అవతారిక అందువలన నేమి [గ హింపవలెననగా- 

ల్లో! ఆ్యశయాత్ యో గుణే భేదో జాతేర్యా చ విశిష్షతా | 
= తాభ్యాముభాభ్యాం (ద్రవ్యాత్మా సవ్యాపారః (పతీయతే ॥ 366 

గుణే = నలుపు మున్నగు గుణమునందు, ఆశయాత్ = దాని కాధారమగు వనువువలన, 
యః, భేదః = ఏ, భేదము కలదో, జాలేఃయాఅవిశిష్టతా చడాదానియందలి శ్యామత్వ జాతికి, 
అభేదమేది కలదో, తాభ్యాం ఉభాభ్యాం = ఆ భేదాభేదములు రెండింటిచేతను, [దవ్యాత్మా = 

దవ్యముయొక స్వభావము, సవ్యాపారః = ఉపమించుట అను వాాపారము కలదిగా, | పతీ 

యతే = తెలియబడుచున్నది. 

తాత్త్రర్యం వివరోణములు_ శస్రియందును, దేవద త్తయందుకు నుండు నలుపులు, 
భిన్నములే కొని వానియందు శ్యామత్వమను గుణవాతి ఒక్కాటియే, ఈ ఆధారభేద నిమి తక 
మయిన, భేదమును, అన్యయిరూప హేతుకమైన ఏకత్యమును కారణములుగా, ఉపమించుట 

అను దవ్యస్యభావము, పనిచేసి, ఉపమేయమును పరిచ్చేదించును అని భావము. 1661 

అవతారిక... ఓయీ! భేదమును అభేదమును పరస్పర విరుదములు గదా. అవి 
థ్ న్న 

© రెండును గలసి, ఉపమితి వ్యాపారమునందు (పవ ర్హించుట యెట్టు కుదురును ? అనిన. 

శ్లోః సోఒయమేకత్వనానాత్వే వ్యవహారః సమాశ్రితః । 
భేదా భేదవిమర్శేన వ్యతికీర్ణేన వర్హతే ॥ | 967 

ఏకత్వనానాత్వే = అభేదమును, భేదమును, ఆ శితః=ఆ్మశయించియున్న, సోఒయం = ఆ 

లీ 

నముద్దేశథము 867 వదకొండము 

368 ] 
ఈ సుపసిద్ధమయి యున్న, వ్యవహారః = సాదృశ్య వ్యవహారము, వ్యతికీర్ణేన = సంకీర్ణ 

మయిన, భేదాభేద విమర్శేన = భేదమును, అభేదమును అనునది మూలముగ, వర్తతే = 

బుద్ధి గోచరమయి యుండును 
ఎ 

తాత్తర్థు వివరోణములు-_ రెండు వస్తువులకు పూర్తిగ అభేదమే ఉండిన, 

“సెక యం” =అదియే యిది - అనుకొందుము. వానికి భేదమే పూర్తిగనుండిన, “అది కాదిది. 

ఇది వేరు' - అని వ్యవహరింతురు. భేదాఖేదములు రెండును గలసినపుడే, 'తత్సదృళమిది. 

ఆను బుద్ది కలుగును. అందు విరోధమేమున్నది ? ఈ తృతీయకాండమునందే జాతి సముద్దేశ 

మున, _ | 

“సకృతృవృతా వేకత్యం, ఆవృత సదృళాత్మతామ్ 

భిన్నాత్మికానాం వ్య క్రీనాం భదాపోహా త్పపద్యతే Mm 

అను 98 వ కారికలో, సామాన్యబుద్ధి, సమూహబుద్ధి, సదృళబుద్ధి, అను బుద్ధి త్ర యవిషయము 

వివరింపబడినది. 1867n 

అవతారిక. అన$య ముఖముగా నుపపాదించిన విషయమునే దార్థ్యమునకై. వ్యతి 

రేక ముఖమున గూడ నుపపాదించుచున్నారు. 

శో శ్యామేత్యే వాభిధీయేత జాతిమా(శే వివక్షితే! 

శస్త్యాదీనాముపాదానే తత్ర నాస్తి (పయోజనమ్ 11 868 

జాతిమా।లే = జాతి యొకటియే, వివక్షితే సతి ఆ చెప్పదలంపబడిన, శ్యామా ఇత్యేవ = 

“శ్యామా దేవదత్తా” = దేవదత్త నల్పగనున్నది అనియే,  అభిధీయేత = చెప్పబడి యుండ 

దగును, శ్రీ ఆదీనాం = ఉపమానములగు చురక త్తి మున్నగువానిని, ఉపాదానే = |గహిం 

చుటలో, తత = అచట, (పయోజనం = [పయో జనము, నాస్తి = ఉండదు. 

తాత్పర్య వివరణములు దేవదత్త అను నీమె శ్యామత్యజాత్యనుగతమగు శ్యామ 

గుణము కలది" అని మా[తమే వివక్షితమైన, “ఇయం దేవదత్తా క్యామా' = ఈ దేవద త్ర 

నల్లగా నున్నది" - అని మాతమే అనది యున్నది. నల్టనిది అని తెలియచేయుటకు, శ్యామ 

గుణసంబంధమును తెలియజేయు శ్యామ పదము కలదు గదా. ఇక శన్రీ అను పద[పయోగ 

మెందులకు ? ఆ నలుపు నందలి. అతిశయమును చెవదలంపనపుడు శనీ మున్నగు ఉప 

మాన పదములను వాక్యమున చేర్చి “థ్రీ శ్యామా" అనుట ని షృయోజనము. 1868 

అవతారిక. ఓయీ 1 ఉపమానోపమేయ భావము, భేద ఘటితమును, అభేద 

ఘటితమును ననిన, అతి [ప్రసంగము కలుగును. ఆశ్రయములగు [దవ్యములన్నిటయందును 

నుండు శ్యామ గుణ మొక్కటియే కానిమ్ము. కాని ఆ్మశయముల వేరుపాటును బట్టి అదియు 

వేరు వేరు కావచ్చునుగదా ! ఇక శ్యామత్వమను గుణజాతి ఒకాటియేగాన నభేదమును సంభ 

వము. అపుడు దేవద త్తకు, శన్ర్రియే యేల ఉపమానమనవలెను ? వేరొకటియు నా గుణము 

క న డా జలనందాలాలలనాయుందాన ఇందా 

ప న నా! 

TDD 

క. 

వన టితద మోట 

గమవితనూనికపకాలాలి 

వ న నన నాకా 
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గలది కావచ్చును - అని శంకింపవచ్చును. కాని ఉపమావిషయములగు గుణములకు స్వలక్షణ 

వి శేషముండును. స్యలక్షణమనగా స్వనియతము, విలక్షణము కానిది, 

లో అశబ్దవాచో యో భేదః శ్యామమా(శ్రే న వర్తతే । “ 

శ్యామేషు కేషు చిద్వి ఎ్రి_త్రిర్యస్య సోఒ(తవ్యపేక్యు తే Hi 869 

అశబ్ధవాచ్యః యః భేదః = అచటనున్న శబ్దముచే చెప్పబడని ఏ భేదము, శ్యామమా,తే న 
వర్తతే = సకల శ్యామములందును నుండదో, యస్యకేవచిత్ = కాని దేనికి ఏ కొన్ని, 
శ్వా మేషు వృ త్తిః = శాకమములందే ఉనికి యుండునో సః = అది, ఆత = ఈ ఉపమితి 
[కియయందు, వ్య పేకతే = వ్యాపారముగలదిగా నపేక్షింపబడుచున్న ది, 

. తాత్పర్యం వివరణములు_ శ్యామ గుణమున కాశయము లనేకముల డును. 
వానికి సూక్ష్మ భేదములును నుండవచ్చును. కాని వానికి వాచకమగు పదమచట [పయోగింప 
బడీ యుండదు. కాని వాచ్యమగు గుణవిశేషముండును. సకల శ్యామ గుణములందును నది 
అ ఆర్ 

ఆ స్యూతమై యుండక, కొన్నిచోట్ల మాత్రమే యుండును. అది ఈ ఉపమానోపమేయముల 
సంబంధమును దెలియచేయట అను వ్యాపారము కలది. 

“స్రీ శ్యామా” అను నీ వృ త్రిపదమువలననే ఉపమానోప మేయముల కామ 
గుణము అనన్యము, ఇతర[త సంభవీంపనిది" అని (ప్రతీతమగుచున్నది. కాగా, శ్యామగుణము 
ఆధారముల భేదమువలన భిన్నముగా దోచినను, ఒకానొక స్వాలక్షణ్యముచే, (పతినియ 
తత్వముచేత , భేదరూపమునను అభేదరూపమునను జొపమ్యమును ఉపమానోపమేయములకు 
స్థాపించునని భావము. 186901 

అవతారిక... ఉపమితి వ్యాపారమున, గుణజాతికయినను నంతకును సంబంధ 
ము3డదు అని నిరూపించుచున్నా రు. 

శో శ్యామేషు కేషచిత్ కించిత్ కించిత్ సర్వత వరతే । 
సామాన్యం కళ్ళి దేకస్మిన్ శ్యామే భేదో వ్యవస్థితః ॥ 370 

కేషుచిత్ = మిచీతె = కొన్ని జాతులందు, అనగా, శ్యా మేష = శ్యామత్వ గుణజాతులందు, కించిత్ 
కించిత్ = కొంత, కొంత, సామాన్యం = తక్కు_వచోట్లనుండు సామాన్యము = జాతి, సర్వత = సర్వ గుణములందును, వ ర్రతే ఏ, వకస్కిన్ = క ౩ ఎర్తత = ఉండును, ఏకస్మిన్ = ఒకొనొక, కామే = శ్యామ 
ణమునందు, కళ్ళిత్ = ఒకానొక, భేదః = విశేషము, వ్యవసితః = సిరమె నిలుచును. 

థి థి * 

తాత్తృర్భం బివోరోణయులు_ సామాన్యమనగా జాతీ. ఆది రెండు విధములు. 
ప పరసామాన్యము, 2. అపరసామాన్యము. పరసామాన్యమునకు మహాసామాన్యమనియు 
[వహారమ. ఇపుడు - _దవ్యములు తొమ్మిది, గుణములు ఇరువదినాలుగు, కర్మలు అయిదు. 

అని వై ఇషికుల పదార్థవిభాగము గధా : [ద్రవ్యములందుండు జాతి [దవ్యత్వము గుణములం 

వృత్తి 
[ 370 
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దుండునది గుణత్వజాతి, కర్మలందుండునది కర్మత్వజాతి. మూడింటి మొత్తమునందుండునది 

“సత్త అను సామాన్యము. ఈ సత్త, మహాసామాన్యము లేదా పరసామాన్యము. తక్కినవి 

ఆపరసామాన్యములు. 

ఆ విధముగనే కొన్ని కామ గుణములందుండు శ్యామత్వము అపరసామాన్య 

మగును. అదియే ఉపమితి [క్రియలో పనిచేయునది. అన్ని శ్యామములందును నుండు శ్యామత్వ 

మను మహాసామాన్య ముపమకు నిమి త్తముగాదు. ఒకానొక (పతినియత శ్యామ గుణమునందు 

ఒక విశేషముండవచ్చును. అదియే ఉపమకు నిమిత్తము. ఉపమానగతమగు నుత్కర్షను 

తెలియచేయునది అదియే. ఉత్కష్టగుణము గలదిగదా ఉపమానమగునది. 

చం|దునితో కన్యావదనముక బోల్చుదురు. చం|దుని యుత్కర్షను తెలియచేయు 

నది కాంతి విశేషము. అది ఉపమకు నిమి తము. ఎచ్చటనై నను, ఊఉపమానమున కతిశయ 

మును గలుగజేయు విశేషమే ఉపమానాంగము. సామాన్యము కాదు - అని తాత్సర్యము. ఈ 

విషయ ముక్తపూర్వము. i870 

అవతారిక గుణసామాన్యము తప్ప వేరొక జాతి కలదనుటకు (పమాణ 

మేమనిన-- 

శో తథా హి సతిసౌరభ్యే భేదోజాత్యుత్పలాదిషు ! 

గంధానాం సతిభేదే తు సాదృశ్యముపలభ్యతే ॥ 871 

తథా హి = అది యెట్టనిన జూడడు, జాత్యుత్పలాదిషు = బిటి, కలువ మున్నగువానియందు, 

సౌరభ్యే సతి = సువాసన యున్నపుడు, గంధానాం = ఆ పరిమళములకు, భేదః = విశేషము 

అవధార్యతే = నిశ్చయింపబడును, భేదే = వానికి భేదము, సతితు = ఉండినపుడు మట్టుకు, 

సాదృశ్యం = సారూప్యము, ఉపలభ్యతే = పొందబడుచున్నది. 

తాత్తుర్యో ఎవరజములు.._ జాజిపూవులు, కలువపూవులు మున్నగు పూవులకు, 

గంధములు కలవుగదా. ఆ గంధములందు గంధత్వము అను మహాసామాన్యమృండును. అది 

గాక, చక్కని సువాసన అను సౌరభ గుణవిశేషమును ఉండును. ఆ గంధముల భేదము, 

దానినిబట్టి నిర్ధారింపవచ్చును. క లువలుగాని, నిశారాణీగాని పరిమళించినపుడు, చీకటిలోనై నను, 

ఆ సౌరభ్యమునుబట్టి, ఇది ఫలాని పూవు గంధమని చెప్పగలుగుచున్నాము.. కాగా సౌరభ్య 

మనునది ఆపరసామాన్యమనుట, 

ఇట్లు వాని వాని సౌరభ్యమునుబట్టి ఆ యా గంధములకు విశేషమున్నను, గొన్ని 

టికి సాదృశ్యమును గలదు. 

“నఖము అని యొక గంధ దవ్యము. ఇ లేయము = అనగా, రాతిపువ్వు. ఇట్టి 

వాని గంధములకును అవాంతర భేదములు లేకపోలేదు. ఆయినను ఏదియో ఒక స్వభావమును 

బట్టి వానికి “సాదృశ్యము వ్యవహరఠింపబడుచుండును.. పద్మగంధి ముఖం, కింజల్య-గంధి, 
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మాలతీగంధి - ఇత్యాది వ్యవహారములందు, అపరసామాన్య కృతభేదమున్నను సదృశవ్యవ 

హారము |పసిద్ధము. గంధ గుణమున కాంతరజాతి భేదమున్నట్టు, రూపమునకును న 

సంభవమే. కావున శ్యామాది రూపములందును అపరసామాస్యముండుట న్యాయము ఆని 

తాత్పర్యము. " 18/11 

అవతారిక... సరి. ఈ గుణములకు (పతినియత త్వము = పత్యేకత దేనివలన 

కలుగును ? అనిన-__ 

లో గుణానామా శయా ద్భేదః స్వతోవాప్యనుగమ్యతే । 

అని రైళ్యాత్ విశేషాద్యా సంకఠాద్వా గుణాంతరై 1 972 

గుణానామ్ = శ్యామాది గుణములకు, ఖేదః = భేవము, ఆ శయాతీ వా = వాని వాస్ ఆధార 

మును బట్టిగాని, స్వతః ఆపి వా = స్వరూపమును బట్టియేగాని, అనిర్దేశ్యాత్ విశేషాత్ వా = 
“ఫలానా” అని చెప్పుటకు వీలులేని విశేషమువలనగాని, గుణాంతరై * = మరికొన్ని బయట 

గుణములతో, సంకరాత్ వా = సంకరము = కలిసి పోవుటవలనగాని, అనుగమ్యతే = ఆను 

గతముగ [గహింపబడుచుండును. 

తాత్ఫర్భం వివరణయములు కొన్ని కొన్ని గుణములకు, వాని కాశయములగు 

[ద్రవ్యమువలన విశేష మేర్పడును. కలువలు నలుపు వేరు. తమాల పుష్పముల నలుపు వేరు. 

కాని స్వభావ సామ్యమువలన వాని కుపమానోపమేయ భావము (పవర్తించును. “_రోలంబ, 

గరల, వ్యాల, తమాల, శ్యామలంనభః-_'' అనగా, ఆకాశము = తుమ్మెద, విషము, [తాచు 

పొము, చీకటి చెట్టు - దీనివలె నల్రగనున్నది ఆని యర్థము. ఆచట, తుమ్మెద మున్నగువాని 

నలుపు ఆ|శయభేదముచే వేరు వేరు గదా! 

కొన్ని గుణములకు ఆశ్రయ మొక జాతిదియే యయినను, స్యరూపముననే భేద 
ముండును ధూసరత్వము = గోధుమరంగు, అట్టిది. 

కొన్నిటికి భేదము కాల పరిణామమువలన కలుగునది. కల్లు, సారాయి మున్నగు 

వాని రసగంధ వైచి[తి దాని కుదాహరణము. ' 

దవ్యాంతరముల గుణములు కలియుటవలన కొన్ని గుణములకు భేద మేర్చడును, 
మామిడిపండ్ల కావులో ఆసవమునుంచిన, ఆ పండ్లవాసన ఆసవమునకు వచ్చును. మాలతీ 
పువ్వులు, మందారపూవులు వేసిన, నూనెకును గంధ గుణభేదము కలుగును. 

ఈ విధముగ గుణములు వేరు వేరయినను, ఒకానొక |పత్యాస త్తిచే హానియం 
దపరసామాన్యమనునది యుండవచ్చును. ఆ సాదృశ్యమును బురస్కరించుకొని సామాన్య 
వచనముతో నుపమానవచ నమునకు సమాసము సిద్ధించునని భావము. 1872 

అవతారిక. గుణముల సామ్యము మాత్రమే ఉపమించుటకు హేతువు కాదు. 
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ఉపమానము, ఉపమేయమగు దానికంటె గుణోత్క-ర్ష కలదిగ నుండదగును. అపుడే ఉప 

మానోపమెయ భావము ఘటించును 

శ్లో॥ ఉపమానం (ప్రసిద్ధత్వాత్ సర్వత్ర ప్యతిరిచ్యతే ! 

ఉపమేయత్వ మాధిక్యే సామే వా ననివర్తతే ॥ 378 

ఉపమానం = ఉపమానము, |ప్రసిద్ధత్వాత్ = |పసిద్దివలన, సర్వత = అంతటను, వ్యతి 

రీచ్యతే = అధికమై యుండును, ఊప మేయత్యం = ఉపమేయ భావమైతే, 

ఉత్క-ర యున్నపుడును, సామ్మ్యేసతి వా = సమత్వమే యున్నపుడుగాని, న నివర్తతే = 

తొలగదు. 

ఆధిక్యే వా = 

తాత్ఫ్రర్ళో వీవరణములు- ఉపమానమనునది, ఉపమేయమగు దానికంటె నెపు 

డును అధిక గుణముకలది అయియే యుండవతను. వ్యతిరేకమనగా నిచట ఆధిక్యము 

ఉపమేయము మటుకు, అధిక గుణమైనను, తుల్య గుణమైనను గావచ్చును. ఉప 

ప ష్ “9 అట 

మానమునకు ఆ, ఆధిక్ణము స్వతః సిద్ధమయి ఉండవచ్చును, లేదా (పసిద్ధినిబట్టి కల్పింపబడ 

వచ్చును. (పసిద్ధతయే ఆ గుణోత్కర్ష. కనుకనే, స్రీ ముఖము, న్యూనగుణమైనను, శృంగార 

రస పరిపోషణమునకై చం[దబింబమున కుపమానముగా కవులు నిర్దెశించుచుందురు. 

(పేయసీ ముఖము కాముకుని దృష్టిలో ఉత్కష్టగుణము కలది. 

“ ఈర్ష్యావశేన కలుషత్వ మువాగతస్య దూరాన్ముఖస్య తవసుందరి | సౌమ్య మేత్య, 

చేతః (పహర్షభర పూరిత, పూర్ణదేహః స్వాం ష్వుపి పసభమద్యనమాతిచం[దః = ఆను 

వాక్యమును జూడుడు. 

ఓ సుందరీ! నీ ముఖము, ఈర్ష్యచేత కలుషితమై యున్నపుడది కళంకము గల 

తన కపమానమై యుండుటను గమనించి, చం[దుడు, మనస్సు నందలి (పహర్షముచే దేహ 

మంతయు నుప్పొంగి ఇపుడు తన అవయవములందు తాను ఇముడక బాధనొందుచున్నాడు 

అన్ని యర్థము. ఇట వస్తుతః కామినీ ముఖమునకు ఉత్కష్టగుణత లేదు. కాముక దృష్టిలో 

నది (పసిద్ధము. 

కారికలో - సర్వత అనుచున్నారు. అనగా వన్తుతః గుణోత్కంర్ష కలదియే ఉప 

మానము కానక్కరలేదు. న్యూనగుణము కూడ |ప్రసిద్ధిననుసరించి యుపమానము. కావచ్చునని 

భావము. ఏ విధముగనై నను నధిక గుణముగా రూపింపబడవలెను. ఉపమేయమునం దా 

నియమ మక్కరలెదు. 
881 

అవతారిక... ఇక నిపు డుపమానమునకు వేరు విధముగ లక్షణమును చెప్ప 

దలంచి, మాన లక్షణమును జెప్పిన భాష్య (గంథ మును (పకారాంతర ముగ వ్యాఖ్యానించు 

చున్నారు. 
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IRR నపనుత్తాతదోయలరాన్తా నునన 

FENN సర లంసానాలరానాజయయూలుతాలు టా టానావ మ యా లెకక ఉహోదుదానా దాదా డాతాకవటానదట్ర దస 

న వక నరా ద ముపాంం ప పమాంనరటన నవత వంద మనారా 

నకల ముండనం een ores ie 

MEME త స! 

కా 
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అ [374 శో అనై స్తు మానం జాత్యాది భేద్యస్యార్థస్య వర్ణ ్యతే । 

అనిర్ జ్ఞాతస్వరూపో హి జ్లేయోర్డ నేన మీయతే ॥ 374 

మానం, నామ = మానమనగా, భేద్యస్య = విశేషింపవలసియున్న, అర్థస్య = ద్రవ్యమునకు 
జాత్యాదికాజాత మున్న గునది యగును, ఇతి తు = అనియేమో, అనై్యైర్వర్జ్యతే = ఇతరులచే 

రక్షింపబడుచున్నది, అనిర్ జ్ఞాత స్వరూపః = తరియబడని స్వరూపముగల, జయః, అరః = 
గటు వి 2 క | ఠి 

తెలియవలసిన పదార్థము, తేన = మీయతే హి = దానిచేత, కొలవబడుచున్నది గదా. 

తాత్బర్భ వివరణములు--- మేయమువాఇదమిత్ధమని నిరూపింపదగినది. మానము 

= ఆ విధముగ నిరూపించునడి. ఈ మానమేయములనే, పరిచ్చేదకము, పరిచ్చేద్యము 
అందురు. లేదా అవచ్చేదకము, అవచ్చేద్యము అందురు. భేదకము భేద్యము ఆనునవియు 
నివ్వియే. విశేషణము విశేష్యము - అనుట. 

[దవ్యము భేద్యము. దానికి, జాతిగుణ క్రియలు భేదకములు. ఏదియేని ఒక ఊపా 

ధితో గూడినగాని బుద్ధి నారోపింపదు. “ఇది ఇట్లు” అని తెలియబడని దానిని తెలియబరచినవి 

గాన జాతి, గుణ, (కియలు మానపదార్థములగునని వారి భావము. 1874 

అవాతారిక.. ఇక నుపమానమన నేమియనగా జెప్పుచున్నారు. 

శో మితన్తు స్వేన మానేన (ససిద్దో యో గుణా(శయః i 

ఆ(శయాంతరమానాయ స్వధ ర్మేణ (ప్రవర్తతే i 37 

శో రూపాంత రేణ సంస్పర్మో రూపాంతరవతాం సతామ్ । 

భిన్నేన యస్య భేద్యానాముపమానం తదుచ్యతే i 878 

ఈ రెండు కారికలకును నన్వయము ఒక్కూటిగనే జేసి వ్యాథ్యానింపబడుచున్నది. 

స్వేన = ఆత్మీయమైన, మానేన = జాతీ మున్నగు మానముచేత, మితః = పరిచ్చేదింపబడి 

నై, యః గుణా శయః = గుణముల కాధారమయిన యే [దవ్యము, (పసిద్ధః, సః = |పసిద్ద 

ముగ తెలియబడుచున్న దో, అది, ఆశ్రయాంతరమానాయ = ఇతరములగు నా శోయములను 

పరిచ్చేదించుటకు, 'యదా స్వధర్మేణ (ప్రవర్తతే = తనయందున్న గుణమును బట్టి (పవ ర్రిం 

చునో, తదా, యస్య = అపుడు, ఏ పరిచ్చేదకము యొక్క, భిన్నేన, రూపాంతరేణ = 

వేరయిన ఆ రూపవిశేషముచే, రూపాంతదవతాం సతాం ౫ తాము రూపాంతరము గలవి 

యగుచున్న, భేద్యానాం వు పరి చ్చేద్యములకు = విశేష్యములకు, సంస్పర్శః భవతి ౫ పరిచ్చే 

దము కలుగునో, తత్, ఉపమానం ఉచ్యతే = అది ఉపమానమని చెప్పబడుచున్నది. 

తొత్స్రర్భో ఎఎవరణములు -_- ఇక ఉపమానమనగా దగ్గరగా మానము. సమ్మగ 

పరిచ్చేదకము కొద నుట, దవ్యమునందు జాతిగుణ కియలుండును. వానిచేత పరిచ్చిన్నము 

కావుననే [ద్రవ్యము ప్రసిద్ధమయినది. 

సముద్దేశము 873 పదకాండము 

378 | 
ఆనగా, ఉత్కష్టమయిన గుణముగలది, వేరొక అ పసిద్ధగుణము కల దానిని 

తెలియచేయుటకు [పవర్తించును. వాని రూపములు భిన్న భిన్నములు. కాని ఉభయానుగత 

మగు (అన్వయి] ధర్మ మొకటి యుండును. అదియే సాదృశ్యము. అత్యంతము భిన్నము 

లయిన వానికి సంబంధముపపన్నము కాదుగాన, అన్వయి ధర్మమగు ఈ సాదృశ్యము 

ముందుకువచ్చి వానిని పరిచ్చేదించును. సాదృశ్యమా(తమును బుచ్చుకొని పరిచ్చేదక మెగాన 

ఉపమానమేగాసి సమ్మగమానము గానేరదు. 

“శస్త్ర శాకమా' అను నుపమాన సమాసములో, శ స్త్రీ దేవద త్రలకు సామాన్య 

ధర్మమగు శ్యామత్వము, వాని ఉపమానోపమానోపమేయ భావమునకు నిత్తము అని తాత్ప 

ర్యము 
1875, 8/61 

అవతారిక. ఇక “ఈ నలుపు ఈ నలుపుతో సమానము” - అనునపుడు ఉప 

మానోపమేయభావ మెట్టనిన జెప్పుచున్నారు. 

శ్లో॥ ధర్మః సమానః శ్యామాదిరుపమానోపమేయయోః । 

ఆశ్రీయమాణ పాధాన్యోధర్మేణా న్యేనభిద్యతే || 877 

ఉపమానోపమేయయోః = ఉపమానమునకును ఉపమేయమునకును, సమానః, శ్యామాదిః, 

ధర్మః = సమానధర్మమగు నలుపు మున్నగునది, ఆ[శీయమాణ (పాధాన్యః = ఆ|శయింప 

బడిన పాధాన్యము కలది, (యదా, భవతి, తదా, సఖ= అయినపుడు అది, అనేన ధర్మేణ 

= వేరొక సాధారణ ధర్మముచే, భిద్యతే = విశేషింపబడును. 

తాత్పర్య వివరణములు- ఉపమానోపమేయ భావమునకు వ్యవస్థాపక మేగు 

గ్యామగుణము, తా నుపకారకత్వమును విడచి, (ప్రధానముగ నుపమేయమే అయిన, అపుడది 

[దవ్యమువంటిదే యగునుగాన దానికి వేరొక స్వగతధర్మముచే పరిచ్చేద్యత కలుగును = 

ఇంకొక ధర్మము దానిని పరిచ్చేదింపవలసి యుండును. అపుడా ఇతరధర్మ ముపమానోప 

మేయ భావమునకు మూలము. 
n8T Tu 

అవతారిక. ఆ ధర్మమేది యగును ౩? అనిన-- 

శో శ ప్రీకుమార్యోః సద్భుశః శ్యామ ఇక్యేవమాడిశే ! 

వ్యపదేశ్యమనే నేతి నిమిత్తం గుణయో। స్టితమ్ [1 877 

శ న్రీకుమార్యోః = “చురక త్తికిని, కుమారికిని”, శ్యామః సదృుళః = నలుపు సమానము, ఇతి, 

ఏవం = అని ఇట్లు, ఆ|శితే సతి = వ్యవ హరింపబడినపుడు, గుణయో ౭ స్థితం = అపుడా 

గుణములందున్న, నిమి త్రం = సాధారణ కారణము, అనేన, ఇతి, వ్యపదేశ్యమ్ = “ఫలానా 

దానిచేత అని నిరూపింపదగి యుండును. 

తాత్పర్య వివరణములు ఆ శ్యామగుణముల సామాన్యధర్మము దీప్తి] పకాశ 
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న ౧వ దకిడ డద తాక దులో తగల నశకాయయతరుతాతు తద! 

టబ ననున I పదయ మనను నదే 
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ME sn: దశరా 

కుత నినా టాా సానా సానా దాతల నదాకా దాం ధన వాంతాలానాకాలచవవాును యనా న. 

Te సంసా మకవక కనా మయా డికటుంకిలక కక తిండచారి రాతకు 

me Te నప నను ప 
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(379 
మగును. దీ_పినిబట్టి ఈ నలుపు ఈ నలుపుతో సమానము అని చెప్పదగును. వేరొక 

ధర్మము ధర్మాంతరముల జౌ పమ్యమునకు మూలమనుట. కాని యిట్టుపపాదించిన, అనవస్థ 

యేర్పడునని |బహ్మకాండమున 6ళీ వ కారిక చే నిరూపింపబడినది. 1878u 

ఆవతారిక_... ఉపమానోప మేయభావము భేదాదీ నము, ఉపమానమును ఉపమేయ 

మును భిన్న భిన్నములుగ వివక్షింపబడినపుడే అది శబ్ద |పతిపాద్యమగును _ అది యెట్టనిన 

జూడుడు. 

ళో యదా నిమిత్రై స్వద్వన్తో గచ్చ_స్తీత తదాత్మతామ్ | 

భేదాశ్రయం తదాఖ్యానముపమానోపమేయయోః ॥ 879 

నిమిత్రైః ను జొపమ్మ్యు నిమి త్రములయిన గుణములతో, తద్వంతః = ఆ నిమి త్తములుగల, ఉప 

మానోపమేయములు, తదాత్మతాం కా అభేదమును = ఎకాత్మతను, గచ్చుంతి, ఇవ = పొందు 

చున్నవా ? అనునట్లు, యదాభవ ని = అయినపుడు, తదా = అట్టి సందర్భమున, ఉపమా 

నోపమేయయోా 8 = ఉపమానమునకును ఉపమేయమునకును, ఆఖ్యానం ౫ వేరు వేరుగా వ్యవ 

హారము, భేదాాశయం భవతి = వాని భేదమును పురస్కరించుకొనినదగును. 

తాత్పర్య వివరణములు_ నిమిత్తములనగా నొకదానితో వేరొకదానిని బోల్చు 

టకు కారణములయిన నలుపు మున్నగు గుణములు, వానినిబట్టి చూచిన నుపమానోపమేయ 

ములు ఒకే వస్తువా యనునట్లు భాసించును. కాని వాని స్వరూపమునుబట్టి అవి వేరువేరే. 

వానికి గల సంబంధమును చెప్పు విభక్తి పత్యయమేదియు నచట లేదు. అందుకొరకు, ఇవ 

= వలె మున్నగు ద్యోతకములు |ప్రయోగింపబడుచుండును. కావున ఇవాది శబ్దములచే పతి 

పావింపబడుట వలన ఉపమానోపమేయభావము 'శాబ్బ్దము' అగును. 

శన్ర్రీ ఇవ శ్యామా॥ గౌరివ గవయః॥ శైలాః ఇవ వలాహకాః॥ మున్నగునవి ఉదా 

హరణములు. ఇటువంటి అభేద నిర్దేశము గల స్థలములందు, సామాన్యధర్మమునకు తద్విళిష్ట 

ముతో గల సంబంధమును దెలుపు షష్ట్యాదివిభ_క్తి లేనందున, వానికి. సమన్వయము పొసగు 

టకు “ఇవీ మున్నగునవి (పయోగింపబడును, 

కాబట్టి అచట ఉపమపరిపూర్ణము అని ఆలంకారికులందురు. ఉపమానము, ఉప 

మేయము, సాధారణ ధర్మవాచకము. ఉపమానోపమేయ భావద్యోతక ములగు ఇవాది పదముల 

పయోగమును నున్నందున, పూర్ణత యని తాత్పర్యము. 879 

అవతారిక. ఉపమానోపమేయముల కుండు పోలికలనుబట్టి వానికి అభేదమునే 

ఆరోపించిన, అపుడుపమానోపమేయభావము గర్భీకృతమై యుండును గాని వాచ్యము గాదు. 

ఎట్టన-- 

శ్లో॥ తత్స్వాసంగవివక్ష్షొయాం యేషు భేడో నివర్తతే |... 
లుపోపమాని తాన్యాహుః తద్దర్మేణ సమా(శ్రయాత్ 11 380 

సము ద్రేశము 875 పదకొండ ము 

382] 
యేషు = ఏ ఉపమానములందు, తత్మాసంగవివక్షయాం = అభేదారోపమును వివక్షించినవుడు 

భేదః నివర్తతే = భేదము తొలగిపోవునో, తాని = ఆ ఉపమానములు, తద్ద ర్మణ = 

సమాన ధర్మముచేత =గర్భీకృత ధర్మముచేత, సమాగశ్రయాత్ =పరి గహింపబడి యుండుట 

వలన, లుప్రోపమాని, అహు। = “లుస్తోమలీ యుపమానములు' అనిరి. 

తాత్సర్య వివరణములు -- ఉపమానోప మేయముల కభేద మారోపింపబడినపుడిక 

భేదము లేదు గాన, నుపమానోపమేయభావము గూడ తిరోహితమగును. ఎట్లనగా జూడుడు. 

“గార్యాహీకః'' అందురు. వాహీకుడు ఎద్దు. “సింహో మాణవకః'” ఈ పిల్లవాడు సింహము 

అందును. సింహముకాని వానిని సింహమనుట, ఎద్దుకాని వానిని ఎద్దు అనుట, ఉపపన్నము 

గాదు. దాని యపప త్రికై , కార్యమునుబట్టి కారణ మూహింపబడునుగాన, వారియందు గోవు 

చేయు పనులును, సింహము చేయు పనులును నుండుట చూచి, సమానధర్మము నంతర్భవింప 

జేసి “సింహతుల్యుడు” 'గోతుల్యుడు' - అను నర్థమున, ఉపవాచకమగు ఇవ శబ్దము లేకుండ 

గనే “ఎదు వాహీకుడు” “సింహము మాణవకుడు అనియే యనుచున్నారు. ॥880॥ 
టి 

అవతారిక ఒక వస్తువును, “ఇది ఇట్టిది' = ఇదం ఇత్తమ్ అని సమ[గముగా 

పరిచ్చేదించునది మానమనబడును - అని చెప్పీ, “తత్సమీపే యత్ =న అత్యన్తాయ మిమీతే 

"కక్ ఉపమానమ్” అని మహాభాష్యమున జెప్పబడినది ““అన్యైస్తుమానం జాత్యాది' అను 

కారికార్థమును జూడుడు. ఆ భాష్య తాత్సర్యమిందు విశదీకరింపబడుచున్న ది. 

శో శస్యాం (పసిద్దం శ్యామత్వం మానం సా తేన మీయతే | 

(ag) హో థి 

అన్యా శ్యామా తు త(దూపొ 'తేనాత్యంతం న మీయకే | 381 

శస్ర్యాం చురక త్తియందు, పసిద్ధం శ్యామత్యం= పరిచ్చేదకముగా, (పసిద్ధమయిన, నలుపు, 

మానం, భవతి = మానమగును, సా, తేన, మీయతే = ఆ కత్తి, ఆ నలుపు గుణముచే, 

సమగముగ పరిచ్చేదింపబడుచున్నది, అన్యా, శ్యామా ఇతర మైన, ఆ నలుపురూపుగల
యా మె 

త|దూపా, తు = ఆ క తిరూపమువంటి రూపముగ లది మాతమే, తేన, అత్యంతం = ఆ 

నలుపుచే, సమగముగ నది, న మీయతే = పరిచ్చేదింపబడుట లేదు. 

తాత్సర్వ వివరజములు క త్రియు నలుపే - దేవదత్త యను నామెయ నలుపే 

దేవదత్త నలుపు |పసిద్ధముగాదు. (పసిద్ధమగు శన్రీగత శ్యామత్వముచేత, “ఈ దేవద_త్తయు 

నల్రనిది' - అని పరిచ్చేదింప బడుచున్నది. ఈ విధముగా క్యామత్వము శ న్ర్రికిని దేవద త్తకును 

సామాన్యధర్మమే అయినను, హేనమగు మానమేకాని సమగమానము గాదు. కావున నది 

ఉపమానము” - అని భావము. 1881 

అవతా౦౮ళ.... ఈ కారికయు, పూర్వ కారికకు వివరణరూప మే-- 

థో! శ్రీం న్వేనగుణేనాతోమిమానా మా్యశయాంతరమ్ | 
య 

అసమా_ప్తగుణం సిదేరుపమానం (ప్రచక్షతే ॥ 982 

mens me మలల గలలయయయలచచ్తనతు.. చ పతర వచచ వదదాబండాను డి యట పరయా మతాం నా లు 
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వాక్య పదీయము 876 వ తీ 
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[383 
అతః = ఈ, సిద్ధః పరిపూర్ణ గుణసిద్ధివలన, స్వేన, గుణెన = ఆత్మీయమగు గుణముచేత, 
ఆశయాంతరం = ఆ గుణమున కా శయమగు వేరొక వ్యక్తిని, మిమానాం శన్ర్రీం = కొలచు 
చున్న = పరిచ్చెదించుచున్న కత్తిని, అసమా ప్రగుణం = గుణ సమ్మగత లేని ఉపమానం = 
అసంపూర్ణ మానముగా, [పచక్షతే = చెప్పుచుందురు. 

తాళ్ళర్యంము_ తాత్పర్యము స్పష్టముగాన వివరణ మేపేక్షితముగాదు. 18821 

అవతారిక. రెండు విధములుగ ఉపమానోపమేయములను వ్యాఖ్యానించి, 
సామాన్యవచనత్వము విచారింపబడుచున్న ది. సాధారణ ధర్మవాచక శబము, ఆ ధర్మము 
సాధారణమైనను, తాను దానిని ఉపమానగతముగగాని ఉపమేయగతముగగాని చెప్పగలదు. 
యుగపత్ = ఒకే పర్యాయమున ఉభ యగతముగ చెప్పజాలదు గదా అపుడు దానికి 
సామాన్యవచనత్య మెట్టు? అని శంక కలుగగా, సమాధానము చెప్పబడుచున్నది. 

A ఉప మేయేస్టితో ధర్మః _శుతోన్య త్రానుమీయతే । 
గుతోఒథవోపమానస్ట్ ఉసమేయేఒనుమీయతే ॥ 985 

ఉపమేయే, |వతః సన్ = ఉప ర శ్రుతః సన్ ఉప మేయమువద్ద వినబడుచున్నదైై, స్థితః ఢర్మః = ఊన్న సాధా 
ణ ధర్మము, అన్యత్ర, అనుమీయతే = ఉపమానమువద్దను ఊహింపబడును, అథవా = 

లేదా, ఉపమానస్థ, (శుతః = ఉపమానమునందున్న డిగా వినబడినది, ఉపమేయే, అనుమీయతే 
= ఉపమేయమునం దూహింపబడును. 

తాతల వినరణములు_ ఒకసారియే ఉపమానోపమేయోభయగతముగ సాధా 
రణ ధర్మాభిధానము సంభవింపదు. “శస్త్ర క్యామా దేవదతా”* అని చెప్పినపుడు శ్యామత్వ 
మను ధర్మము ఉపమానగతముగా చెప్పబడిన, శ స్త్రీ శబ సమీపమునగదా శ్యామా శబము 
(శుతము. దానికి ఉపమేయయగు దేవద త్రయం దన్య్వయమనుమే యము. | 

. ఉపమేయమున నది వినబడిన, ఉపమానమునందును దానికి సంబంధము అను 

మానముచే క ల్పనీయము. " , / 
“౨. శీ8ఏ! 

అనోతారిక..... ఉపమేయ "సమీపమున "సాధారణ ధర్మవాచక |శవణమునకు నిద 
ర్శనము. 

శో ఆధీయతే (వాహ్మణవత్ క్షత్రియా ఇతిదృశ్యతే । 
ఉపమేయస్య భిన్నత్వాత్ వచనం త(త్రియ్మాశయమ్ ॥ 984 

““అధీయతే | బాహ్మణవత్ క్ష్మతియాః == రాజులు (బాహ్మణులవలె నధ్యయనము చేయు 
చున్నారు, ఇతి, దృశ్యతే = అనివాక్య విన్యాసమగపడుచున్నది, ఉపమేయన్య, భిన్నత్వాత్ 
= ఉప్రమేయులగు రాజు లనేకులగుటవ లన, వచనం, : క్ష్యతియా[ శయమ్ జ బహువచనము 
“కతియులను బట్టినది, ' + 

ముద్దేశ మ 877 పదకొండము 

386 | 
తాత్సర్భం బినరోణములు_ ఈ వాక్యమునందు, “క్షతియా?' అని బహువచనము 

వినబడుచున్నది. “బాహ్మణవత్' అను ఉపమానపదమునందది సృష్టముగ లేదు. కాని ఉప 

మేయులగు క్షతియులనేకులుగ బహువచనముచే చెప్పబడినారు. అధీయతే = చదువుచున్నారు 

అను [కియాపదమును బహువచనాంతము. అధ్యయనము సాధారణ ధర్మము. దానికి ఉప 

మాన భూతులగు |బాహ్మణులతోడను సంబంధము |పతీతమగుచున్నది. ఉపమానగతముగ 

వినబడిన ధర్మమునకు ఉపమేయమున 'సమన్వయము ఉపమానముయొక్క ఉపమేయోపకారి 

త్యము వలననే తెలియుచున్నది. కావున దానికి వేరుగా నిదర్శనమును జూపబనిలెదు. ॥884॥ 

అవతారిక. ఆ సాధారణ ధర్మముభయగతముగా వచింపబడకున్నను, దాసి 

సామాన్యవచ నత్య్వమునకు అనుపప శ్తి లేదు. 

శో సాధారణం (బువన్ ధర్మం క్యచిదేవ న్యవస్థితమ్ । 

సామాన్యవచనః శబ్ద ఇతి సూ(తే అపది శ్యతే 11 లీగ్ 

(చిత్ ఏవ కా ఉపమానొపమేయము లలో నొకదానియందే, వ్యవస్థితం = సంబద్ధమై యున్న, 

సాధారణం ధర్మం = సామాన్య ధర్మమును, |బువన్ అపి = [బువన్ = చెప్పుచున్నదై నను, 

కోబ్బః, సామాన్యవచనః = ఆ శబ్దము, సామాన్య ధర్మవిశిష్ట వాచకము, ఇతి, సూతే, అప 

దిశ్యతే = అని, 'ఉపమానాని' అను సూ(తమున జెప్పబడినది. 

తాత్పర్య వివరణములు- ఆ ధర్మము; ఉసమానగతముగను, ఉపమేయగతము 

గను గూడ శబ్దతః చెప్పబడనక్క_రలేదు. ఎట్టు నిద్దేశింపబడినను అది సామాన్య ధర్మమే. 
తద్వాచకమును సామాన్యవచనమగును. శ్యామత్యము వా స్తవరూపముచే సాధారణమే. ఒకచోట 

నున్నదిగ చెప్పబడినను రెండవస్థలమున నది అనుమానముచే సాధారణమగుట కెట్టి (పతిబంధ 

కమును లేదు. 1808514 

అవతారిక సామాన్యవచనమయిన శ్యామశబ్దము గుణగత శ్యామత్వజాతిని 

చెప్పినపుడును సామాన్యవచనమే. [దవ్యగతమగు గుణమును జెప్పినపుడును సామాన్యవచ 

నమే యగుననుచున్నారు. 

శో॥ నాభేదేన న భేదేన గుణో ద్విష్టోఒభిధీయతే | 

భిన్నయోర్ద్సర్మయో రేకః (శకూయలేఒన్యః (పతీయతే ॥ 886 

ద్విష్టః, గుణః = ఉపమానోపమేయములు రెంటియందుండు గుణము, అభేదేన = ఒక్కు-టి 

గాను, న అభిధీయతే = శబ్దముచే చెప్పబడదు, భేదేన చ = వేరు వేరయినదిగాను, న ఆధి 

ధీయతే జా చెప్పబడదు, భిన్నయోః, ధర్శుయోః = వేరు వేరయిన రెండు ధర్మములళో, 

ఏకః, [హయతే = ఒకటి, శబ్దముచే చెప్త బడును, అన్యః పతీయతే = ఇంకొకటి ఆనుమా 

నింపబడును, 

ఖః పాయలు న. వదద తా న వమన. అనదు. వు లలా తలం న. = 

న న న స్ట ల షి ట్ ః MRR అవదు ఖం తక వయటుదవ న దవల్యడు పతన దాత ాయిలు వంత తకనాయతం ఉప ంఎతుతాల | లా రతం చజ్తాందావనా దనన లుతాడ బం రావాల అసలతను నజ నరవ నం 
స నాతంధానకాాలలరాణలుయాలా యస స పవనాల న. వ్ | సరు a tam ఇ ఇ ——— 

nn న్నలు టట నతన తతకుతలున నా ల ఆమకు - న్డ్ మ ME ee = దూకతకంలిండలం చకా రాశాక లకి సరకుల! సుటలపదపతానితుల ౧నాహనత పటటా నాయన స. గా - i a ca తానై 

న ఎయతాంలకంతో న న న! _ ne ప దము సతత ననమముపు పర స Se 

a a 
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“నలుపు అను, గుణము, డక ప - 3 
| ; గుణము, ఉపమానోపమేయములు రెండింటియందును నున్నది 

కొన అది ఒకొటియే అని శబ్దము చెప్పదు, అది వానిలో నేదియా యొకదానికే సంబంధించిన శబ్దము అయి యుండునుగదా. పోనిమ్ము ఆభిన్నము 
వ్యావృ త్రిరూపముచే చెప్పబడునుగదా అని; నటును గాదు. అపుడు సామానఃవచనమది 
యనుటయే పొసగదు. కాగా అది ఒకరో పతమయినను, ఇంకొక చోటను ప 
ఉభయగతమనబడును. అపుడే గదా అది సామాన్యవచనమగునది అ | 

గ చెప్పబడకున్నను' సహజమగు ఇతర 

నన్వయించి 

ని భావము. ॥వి864! 

అవతారిక... “మానం హి నామ అనిర్ బాత జాపనారముపాదీయతే | తత+మీే యత్ నాత్యంతాయమిమీతే తదుపమానమ్”' హాభాహ ము అన్నము - అని మహాభాష్యము “పస్టో వీహిః' అందురు థ్ యంలో మానెడువడ్దు అని యర్థము. అచట మానిక, మానము. పరిచ్చేద్యమగు [వీహాయందు పరిచ్చే వక గు సూనిక యొక్కరూపము నారోపించిచేయు వ్యవహారమది. “పస్త్టోఎస్య పరిమాణం" 
ధ్యానము పరిమాణము మానికి _ అనియు వ్యవహారముండును. ఆది ఖేదవవహారము. వడ్లు వేరు, మానిక వేరు అని ఆ వ్యవహారము సూచించును. | 

ఇక్ ఉపమానమనునది, ఉ పమేయమును, 
కొనియే పరిచ్చేదించును కనుకనే దానిని ' ; . ని న అతంతాయ మిమీతే” అనిరి. స ములచేతను పరిచ్చేదింపదు 

యమ 
అనుట. ము 

పహ 
కము నే ఖము చందునితో తుల్యమను వ్యవహారమునను భేదా 

బరములు గదా: ఈ భాష్య గంథము నీ కారిక వ్యాఖ్యానించుచున్న ది. 
ళో నాత్యంతాయ మిమీతేయత్ సామాన్యే సమవస్టితమ్ । 

సాద ప ప ఎ్రక్యాదుపమేయార్లః సమీపే పరికల్బ్యతే [| 387 

భేదాభేదములు రెంటిని మనమున నిడి 

సామాన్వే = సాధారణ ధర్మమునందు, సమవసితం సత్ = ఉంటు 
తాయ = వీది, సకలాంశములచేతను నలి , ల ణ్ వై మిమీతే = పరిచ్చేదింపదో = విశేషింపదో, తత్ ఉపమానమ్ = అది, ఉపమానము అనబడును, ఉపమేయారః =. ఉపమేయ పదార పరిచ్చే 

ఠి దకమయిన, సాదృృుళ్ళుం = ల థి 

న్నదగుచు, యత్, అత్యం 

తాత్పర్య వివరణములు- సమీపే, మానం = ఉపమానమ్. సమీపమున ననగా ఉపమేయమునకు సమీపముననుండునది. దేవద త్తకు శన్రి పరిచే దకముగదా : అది దేనిని బట్టి? శ్యామ గుణసాదృశ్యమునుబట్టి. దేవదత్తరూపము సంస్రోనము. స్ర్రీత్యమనుట._ ఆ రూపముచేత గూడ్ర శ న్ర్రి ఆమెను విశేషించుటలేదు. అందువలన సమీపమా మై ఆని సమ్మగ మానము కాదు. అనగా పోలిక సుమారుగా నుండునుగాని ఎల్ల విధములను గాదని భావము. 
1887 

అవతారిక _.._ ఆ మహాభాష్య [గంథమునకు వ్యాఖ్యానాంతర మిందు జూపబడు 
చున్న ది, 

bik 
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389 ] 
ట్లో; మానం (ప్రతి సమీపం వా సా దృశ్యేన (ప్రతీయతే | 

పరిచ్చేదాద్ది సాదృుశ్యమిహ మానోపమానయో:ః ॥ 988 

వా = అథవా = లేదా, మానం (పతి = కొలుచుట = పరిచ్చెదించుటను గూర్చి, సమీపం = 

దగ్గర అయినది, సాదృశ్యేన, [పతీయతే = సాద్భ శ్యముచేత, పతీయమానమగును, ఇహ — 

పకృత మున, మాన ఉపమానయో:ః = మానమగు దానికిని, ఉపమానమగు దానికిని, పరిబ్బ 

దాత్ = కొలచుట = స్వరూవమును నిర్ధారించుట అను ధర్మముపలన, సాదృశ్యం ఆ స్తిహీ రా 

సామ్యము కలదుగదా ! 

తాత్సర్య వివరణములు “తత్సమీపే” అనుచోట తచ్చబ్దము |ప్రధానమగు ఉప 

మేయమును బరామర్శించుననియు, ఉపమేయమునకు దగ్గర దగ్గరగా పరిచ్చేదక మెగాని సమ 

గముగ గాదుగాన ఉపమానమగుననియు నింతకు బూర్య ముపపాదింపబడినది ఇక న 

కారికలో-_. తతృదమ. , [పధానమగు మానమునే పరామర్శించుననముచున్నారు. మేయమునకు 

మానము పరిచ్చేదకమయినందున అ|పధానమనినను, స్వరూప లక్షణములో నది పధానమే 

యగును. కావున తచ్చబ్దమును దానినే పరామర్శించును. మాన సామీప్య ముపమానమున 

కెట్టిదనిన, సమాన ధర్మసంబంధమే అది. మానమును, అనగా (పస్థము మున్న గునదియు 

వస్తువును పరిచ్చేదించును. ఉపమానమును, ఉపమేయమును పరిచ్చేదించునుగాన వానికి 

సామ్యము కలదు. అందు, మానమత్యంత పరిచ్చేదకము. ఉపమానము సమీప పరిచ్చేదకము. 

అదియే భేదము. పరిచ్చేదమనునది రెండింటికిని సమానమే. 1888॥ 

అవతారిక... “ ఉపమానాని సామాన్యవచనై 8” (2-1-54) అను సూత్రముతో 

మహాఖాష్యమున - “ఉపమానానీత్యుచ్యతే కాని పునరుపమానాని? కిం యదే వోపమానం 

తదే వోపమేయమ్ ? ఆహో స్విదన్య దుపమానమన్యదుపమేయమ్ 2? అను [గంథము కలదు. 

అదియే, ఉపమా నలక్షణ |పస్తావమునకు కారణము. ఉపమానములనుచున్నారే ఆవి యేవి ? 

ఉపమానము ఉపమేయమా ? అవి రెండును వేరు వేరా? అను [గంథమునకు వ్యాఖ్యారూప / 

మీ కారిక_ 

శైో॥ ఏకజాతి వ్యపేక్షెయాం తదేవేత్యవసీయతే | 

భేదనె కవ వ్యపేశియామన్య 'దేవేతిగమ్యుతే ॥ 989 

ఏక జాతి వ్య పేకాయాం = ఒకే గణజాతిని వివకించినపుడు, తదేవ ఇతి, అవసీయతే = 

అదియే అని, నిర్ధారితమగును, భేదస్య ఏవ = భేదమునకే,, వ్య పేషాయాం == వివక్ష చెసి 

నపుడు, అన్యదేవ = అది వేరే, ఇతి, గమ్యతే = అని [గహింపబడును. 

తాత్పర్య వివరణములు-- అర్థ పతీతి ననుసరించియే శబ్బవ్యవహారము వర్తిం 

చును. ఉపమానోపమేయములందు సాధారణమైయు డు గుణజాతిని (గ్రహించి, వ్య కి భేవ 

మును గమనింపనిచో, ఊపమానమే ఉపవే యమని వ్యవహరింపవలసి వచ్చును. అటులగాక 
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వ్య క్రికృతమయిన, వాని స్వీయ స్వరూపభేదము ననుసంధించిన, అవి భిన్న భిన్నములే అని 

తోచును కావున ఉపమానము వేరు ఉపమేయము వేరు అనియే తేలును. ఉపమకు |పయోజక్ర 

మయినది, వాని, అత్యంత భేదమా 7 అత్యంతాభేదమా ? అసి శంకాభ్మిపాయము. n8991 

అవతారిక ఆర్యా ! ఉపమానోపమేయములు భిన్నములా ? ఆను శంకే 

అవకాశము లేడే. ఉపమింపబడునడి ఉపమేయము. ఉపమించుటకు సాధనమైనది ఉపమానము, 

మొదటిది కర్మసాధనము == కర్మ |పత్యయాంతము రెండవది కరణసాధనము. కరణకారకము 

తృతీయాంతము. ఇటుల వానికి భేదము పకటముగ నగపడుచునే యున్నదిగదా ! ఇక 

సంశయమునకు తావేది? అను శంకను ఆంగీకరించుచు సీ కారిక, శంకరకు తావులేదని వివ 

రించుచున్నది. 

శో కర్మత్వం కరణత్వం చ భేదేనై వాశ్రితం యతః | 

అత్యనైకత్వవిషయా న్న స్యా శ్తీన్నాత సంశయః |! 390 

కర్మత్యం = ఉపమించుటలో కర్మ అగుట, కరణత్వం చ = కరణమగుటయు, భేదేన ఏవ 

వేరు వేరుగనే, యతః ఆ|శీతమ్ = ఏ కారణముచే ఆశితమో, తేన అత = ఆ కారణముచే, 

నిచట, ఆత్యంతై క త్మ విషయాత్ = వాని ఐక్యము విషయమువల్ల, సంశయః నస్యాత్ = 

సందేహము కలుగదు. 

తాత్పర్య వివరణములు--- ఉపమేయ శబ్దము నందు “యత్” [పత్యయము, ఉప 

మింపబడునది = ఉపమించుటయను క్రియయందు కర్మను జెప్పును. ఉపమానమనగా, ఉప 

షీయతే అనేన = ఉపమానం అను విిగహముచే క రణార్థమున ల్యుట్పత్యయాంతమయి, 

ఉపమాకరణమగును. కావున వాని వా స్తవభేదము స్పష్టమే ఆయె. కాగా ఏకత్వ సంశయమే 

కలుగదు. 

కాని భిన్నములయిన వానికి గూడ సామాన్యధర్మమను నుపాధిని పుచ్చుకొని 

ఏకత్వమును వ్యవహరించుటయు గలదు. ఆ కొపాధికమగు ఏకత్వము సంశయమునకు గారణ 

మైన, కావచ్చును అని తాత్పర్యము. 18901 

అవతారిక . వా స్తవముగ చేరు వేరయిన వానికి గూడ, ఉపాధుల మూలముగ 

అభేదము క ల్పింపబడిన వ్యవహార ములు గిలవాయనిన - 

శో భేదేన తుల్యరూపత్వాత్ శాలీంసానితి దృశ్యతే! 

జాత్యభేధాత్ స ఏ వాయమితిభిన్నోఒభిధీయతే, ॥ 991 

భేదే అపి = పదార్థములకు భేదమున్నప్పటికిని, తుల్య రూపత్వాత్ = రూపసామ్యముండుట 

వలన, “తాన్ శాలీన్' ఇతి = ఆ వరి ధాన్యమునే, తినుచున్నాము అనుట, దృశ్యలే = లోక 

మున నగపడుచున్నది, భిన్నః = వేరయినది గూడ వ్య కి, జాత్యభేదాత్ = దానియందుండు 
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నాతి ఒకటియే యగుటవలన, “స ఏవ అయం” = “అదియే ఇది, ఇతి అభిధీయతే = అని 

చెప్పబడుచున్నది. 

తాత్పర్య వివరణములు--- “శానేవ శాలీన్ భుంజ్మ హే యే మధురాయాం దృష్టాః 

_ మధురలో మనము చూచిన వరి ధాన్యమునే తినుచున్నాము' - అని యందురు. కాని, ఇవి 

అవి కావు. తత్స రూపములు. ఆ జాతివే. రూ పసామ్యముండుటవలన నభేదము నారోపించు 

చున్నాము. 

ఈ విధముగనే, సౌదృశ్యముండుటవలననేగాక , జాతి ఒకటియే అఆగుటవలనను 

వ్యక్తుల కఛేదమును వ్యవహరించుచున్నారు. మాధరుడు, కౌండిన్యుడు, గార్ల్యుడు, గౌతముడు 

అను గృలుగురు వ్యక్తులు. వారియందుగల |బాహ్మణత్య మొకటియే జాతి. అందువలన వారిని 

(బాహ్మణులు అనుచున్నాము. ఎచ్చట ? ““చత్వారో (బాహ్మణా ఉదకుంబానాహరేయుః” 

(నలుగురు (బాహ్మణులు సీటికుండను తీసికొనివత్తురు గాక) అను ౌతవాక్యమునందు. 

అనగా వారికి జాతినిబట్టి ఐక్యము వ్యక్తులనుబట్టి భేదము. ఆ విధముగనే ఉపమానోపమేయ 

వ్యక్తులు వేరయినను, ధర్మసామ్యమువలననో లేక ఏకజాతి సంబంధ మువలననో, ఆభద ము 

గోచరించుననుట. 
n891n 

అవతారి క “భేదమ్సైవ వివక్షయా మన్యదేవేతి కథ్యతే” అని వెనుక చెప్ప 

బడిన, ఉపమానోపమేయముల భేద పక్షమునందును, సంశయము యుక్తమే యనుచున్నారు. 

లో కథం హ్యవయవోజన్యస్య స్యాదన్య ఇతి చోచ్యతే | 

ఆత్యంత భేదే నానాత్వం యత తత్త్వం న విద్యతే i 392 

అన్యస్య = వేరొక దానికి, అన్యః = వేరొకటి, 'అవయవః కథంస్యాత్ ? = అవయవ మెట్ల 

గును? ఇతిచ, ఉచ్యతే = అనియు, భాష్యమున [పశ్నింపబడుచున్నది, యతతత్త్యం = ఏ 

భేదమున్నపుడు, అభేదము, నవిద్యతే, తత్ర = ఇకనుండదో, ఆ, అత్యంత భేదే = సంపూర్ణ 

మగు వేరుపాటున్న పుడు, నానాత్యం భవతి = అనేకత్యమే ఊండును. 

తాత్పర్య వివరణములు- “హలన్తాచ్చి” (1-2-10) ఆని యొక పాణిని 

సూ[తము. ఇక్కునకు అవయవమయిన హల్దుకం టె బరమగు 'రుల్” |[పత్యాహార వర్ణము 

ఆదినిగల స|న్పత్యయము 'కిత్తు అగును అని దాని కర్థము. ఆ సూత్రమున మహాభాష్యము 

నందు ఈ 1గంథము గలదు, ““అయుకోయం నిర్దైళః, కథం హి ఇకోనామహల్ అంతః 

స్యాత్ అన్యస్యాన్యః ౩” అని. వర్ణము బాకదానికొకటి అవయవములు కావుగదా. అట్టియెడ, 

హల్లు ఇక్కునకు అంతావయవమగుట ఎట్టు? అని శంకాభిిపాయము. అనగా, అత్యంత 

భిన్నములకు, అభేద మే విధముగను గుదురదనిగదా శంకించువాని యభి[పాయము. ప్రకృత 

విషయమున, ఉపమా నోపమేయములకు, జాతినిబట్టిగాని, రూపసాదృశ్యమునుబట్టిగాని అభి 

దము నపపాదించినను, వాని కత్యంత భేదమే వా స్తవికము. కావున సంశయ ముపపన్నమే. 
1890211 

[56] 
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అవతారిక___ అవయవములకును, అవయవికిని, అభేదము వివక్షవలన సంభ 

విందిన సంభవింపవచ్చును. వర్ణముల కవయవావయవిభావము లేదుగదా. కావున వాని కఖేద 
వివక్షకు సంభవమే లేదనుచున్నారు. 

శో అభిదస్య వినక్షమా మేకత్వం సంఘసంఘినోః । 

సం ఘినోర్నత్వ భేదో స్పి తథాన్యత్వముదాహృతమ్ ॥ 893 

సంఘసంఘినోః = అవయవికిని, అవయవములకును, అభేదస్య వివకాయాం = ఏకత్వమును 

వివక్షించినపుడు, ఏకత్వం భవతి = ఐక్యము వ్యవహరింపబడును, సంఘినోః తు = అవ 

యవములకు మట్టుకు, అభేదః న అస్తి = అభేదము లేదు, తథా చ= కాబట్టి, అన్యత్వం 
ఉదాహృతమ్ = భేదము ఉదాహరింపబడినది. 

తాత్పర్య వివరణములు.. అవయవములకును ఆవయవికిని సంబంధము సమ 
వాయము. దానినిబట్టి వాని కభేదమును చెప్పదలంచుటయు గలదు. వనమనగా వృక్షముల 
సంఘము. కాని, “వనము వృక్షములు “బాహ్మణులు సంఘము అని వాని నొకటిగ వ్యవహ 

రించుటయు లేకపోలేదు. ఇక వనవృక్షములకును, [బాహ్మణ సంఘములకును భేదమును 
పాటించి, వృక్షముల వనము = చెట్టతోట, ఆవియ |బాహ్మణుల గుంపు అను వ్యవహార 
మును గలదు. కావున వానికి భేదమును అభేదమును సంభవించును. ఇక అవయవములకు 
ఒకదానితో నింకొకదానికి భేదమేగాని అభేదము లేదు. శింశపపలాశములు రెండు చెట్లు. 
వనావయవములు. శింశపలాశములు = ఇరుగుడు చెట్టును మోదుగ చెట్టును పరస్పరము 
అభిన్నములుగ వ్యవహరింపబడవు. ఇక నుపమానోపమేయ ములకు కర్మకరణ [పత్యయము 
లను బట్టి భేదమును, అభేదము నాశయించి ఏకత్వ సంశయమును ఉపపన్నములు. ॥898॥ 

అవతారిక... తరువాత, మహాభాష్యమున, “కించ వోఃి' అని ఆరంభించి, 
“యదియదేవోపమానం తదేవోపమేయం కఇహోపమార్గో గౌరివ గౌ? అధాప్యన్యదుప మాన 

మన్యదుపమెయం కణహోపమార్థో గౌరివాశ్వఇతి”' అని శంకింపబడినది. “___ ఏమండి ! 
ఉ_ప్తమానమును నుపమేయమును 'నొకేవస్తువయిన నచట ఉపమించుటయను వ్యాపారమున 
కర్థమెమి ? 'గోవువంటిది గోవు' అనుట న్నిష్పయోజనము గదా: ఇక అవి అత్యంతము 
భిన్నములయియున్నను, “గోవువంటిది అశ్వము" అందురనుకొనుడు. అపుడును ఆ ఉపమా 
నోపమేయభావమున కర్థము లేదు అని ఆ శంకకర్థము, ఆ [గంథమునకు వ్యాఖ్యాన మీ 

కొరికలు. 

లో త (త్రాభిన్నవ్య పేశియాముపమార్లో న విద్యతే । 
(a 

యో హి గౌరితి విజ్ఞాన హేతుః సో స్తిగవాంతరే 1 394 

శ్లో॥ వ్యావృత్తానాం విశేషాణాం వ్యాపారేతు వివక్షితే | 
న కళ్చిదుపకారో స్తిబుద్దేః బుద్దకంతరం (పతి tl 995 
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| 

తత = అందు, అభిన్నవ్య పేషాయాం = ఉభయగతమయిన, ఏకధర్మమును తీసికొని 

నపుడు, ఉపమార్థః న విద్యతే = “'ఉపమించుట' అను పని కర్థముండదు, యః వాత 

ఏ కారణము, *కొఃి ఇతి విజ్ఞానే = “గోవ _ అను జ్ఞానములో నుండునో, స గవాం 

ఆ సి _ అదియే హేతువు రెండవదానిని 'గోవు' అనుకొనుటలోను నుండును. 

వ్యావృత్తానాం = ఆత్యంత మును వేరు వేరయిన, విశేషాణాం = వాని, భేదములకు, 

వ్యాపారే = వ్యాపారమయిన ఉపమించుట అను [కియలో, వివషితే సతి తు = వివత్నేంటి 

బడినచో, బుద్దేః = ఒక వస్తువుయొక్క జ్ఞానమునకు, బుద్ధ్యంతరం (పతి = నక్తం జ్ఞాన 

మును గూర్చి, కళ్ళిత్ = ఏదియు, ఉపకారః = ఉపయోగము, న ఆస్తే = ఉండబొదు. 

తాత్పర్య వివరణములు---- ఒకదానికి గల (పసిద్ధమయిన ధర్మమును బుచ్చు 

న ప ము, 
కొని అ్మపసిద్ధమయిన దానిని దెలియజేయుట, ఉపమించుట అను |కియకు పయో 

ఉపమూనమునందును నుపమేయమునందును గూడ గల ఏకధర్మమునే దానికి వా వొ 

స్వీకరించినచో, ఆ ఉపమితి క్రియకు ఫలము శూన్యము. గోవువంటిది గోవు అనుట కమి 

పయోజనముండును ? తెలియనిదానిని తెలియజేయుట అందేదియు లేదుగదా ? 

ఆ విధముగనే సర్వాత్మనా భిన్నములయిన గవాశ్వముల కుపమానోపమేయ 

భావవర్షనమును ని[ష్పయోజనము. గోవుకును, అశ్వమునకును, ఉభయాన్వితమగు ధర్మము 

ఏ 
1094, 80511 

వీదియు లేదుగదా ? అని భావము. | 

అవతారిక... “ఎవం తర్హి యత కించిత్ సామాన్యం కశ్చిచ్చవి శేషః 

పదారములయ మేదియో 
త|తోపమానోపమేయభావః'' = “ఇటులైన, ఏ పదార్థములయందు సామాన్యధర్మ 

"యొకటి ఉండి, కొంత వానికి భెదముగూడ నున్నపు డుపమానోపమేయభా వము సంభవించ
ు 

నని శంకను తొలగించు భాష్య వాక్యమును వ్యాఖ్యానించునదీ కారిక. 

శో కించిద్య్భి (తౌ_స్తీ సామాన్యం యది భేదాశ్చ కేచన [1 396 

గం 
- 

యత = ఏ పదార్థద్యయమునందు, కించిత్ సామాన్యం = కొంత సమాన ధర్మము, అస్తి 

యది = ఉండియున్నచో నున్ను, భేదాశ్చకేచన = భేదములుగూడ కొన్ని, సన్తి యది చ= 

ఉండియున్నను, తత = అట్టి స్థలమున, ఉపమానోపమేయభావః = ఉపమాన ఉపమెయ 

సంబంధ ముండును, 

తాత్పర్య వివరణములు “తతి “ఉపమానోపమెయభావః' - అను పదముల 

కధ్యాహారముచే సమన్వయము. భావము స్పష్టము. 189 61 

అవతారిక. అందువలన, రెండును గోవులే అయినను, వానికి సామాన్యమును 

కొంత భేదమును బుచ్చుకొని ఉపమానోపమేయ భావము సంభవింపవచ్చును. 

డో) గోత్వం గోష్వ_స్తిసామాన్యం భేదాశ్చశబలాదయః [1 396 
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గ్ త 0= (గి వులు జు (STATe) యందును గూడ గ్ షయత్ కానా న వులని టెయందు 
ప్ రె డీ టి న ( )s ) 2 

నుండు గంతు? సామాన్యమగలదో, తత్ సామాన్యం అస్తీ= ఆ సామాన్యమగు గోత్యము గలదు 
= శబల, బహుల, మున్నగునవయిన, భేదాశ్చుస ని = గోభేదములును గలవు 

బావతయ్ వివరణములు.-__ శబల గోవుదూడ శాబలేయము. బహుల గోవుదూడ 
Mens నాగ్ కుపమానోపమేయ భావమును వివక్షించినపుడు 'శాబలేయము వంటిది 
ies అ ట కలదు. గోత్యము సామాన్యజాతి. కాబలేయత్య బాహులేయత్యములు 

తర జాతులు. అవి భిన్నములు. అయినను, ఏకార్ల కారితంము = రెండును నొశే ప 
ఉపయోగించుట అను దానినిబటి ఉపమానోప వ శ. |. ట్టి ఉప పమేయభావ ముపపన్నమని భావము. 1॥896॥ 

అవతారిక... లేదా, “సకల ప స్ట శా దారము J మ ర్న 
నుండును అనన ము, ర్ధములందును, సామాన్యమును, విశేషమునుగూడ 
మ uu గప త్వము ససంభవమనిన, ఆతి, పసంగము కలుగును. 
సరన ప ంటిది, ఆవగింజ _ గోవువంటిది గోవు అనియు ననవలసివచ్చును = అనునా 

3 ల 

కార్గ భాగ మున కర్భము. దానికి (పతి సమాధాన మీ కారికలో నిబంధింపబడినది. 

ట్లో॥ సామాన్యం శ్యామతాద్యేవ తద్దిసాధారణం ద్వయోః | 

తదేవ సిద్ధ్యసిద్దిభ్యాం భేద ఇత్యపదిళ్యతే ॥. 997 
సామాన్యం = 0 = సామాన్యమనగా, శ్యామతాది ఏవ = క్యామత్వము మున్నగు గుణమే, తత్, 
దంయో అ 3, సాధారణం హి = అది, రెంటికిని, సాధారణము గదా, తత్, ఏవ = అదియే 
m0 y అసిద్దిభ్యామ్ యా | పలి “2 * ' క్ ’ 

ధి 5 = |ఏగణధద్ధి, అ(పసిద్ది అను వానినిబట్టి దః x =: 

షము' అని చెప్పబడుచున్నది. ° ద్ద, భదః ఇతి, అపదిశ్యతే = 'విశే 

డన మో వివరణములు. సామాన్యమనగా, మహాసామా న్యము అను గుణజాతి 
+. శ్యామత్యమను, గుణమే. అది ఉపమానమునకును, ఉపమేయమునకును సాధారణము 

గదా. అది గదా, అ వ్యావర్యక మును నగుటవలన విశేషమనియు జప్పబడును. ఈ [పకరణముననే 
భాష్యమున పై [గ్రంథ మీ యంశమును నిరూపించును. 

| 

న చావళ్యం స ఏవసామాన్యవచనః యోబహూనాం సామాన్యమాహ 
ద్యయోరపి యః సామాన్యమాహసో౭ పిసామాన్యవచనః [1 

ఇతి, లో దనుగతమగునది సామాన్యమందురు. ఆనేకములనగా రెండును 
టం. ల మును. కాగా రెండు వస్తువులందుగల సామాన్యమును జెప్పు 
నది సూడ వచనమే. నలుపు అనే గుణము, ఉపమానము, ఉపమేయము అను రెండు 
స్తువులందును నుండునది. ఇట నదియే వివక్షితము. అది _ సాదృశ్యము. జాతి కాదు. ఇక 

భేదము, “9 “9 (ప్రసిద్ధిని అ|పసిద్ధినిబట్టి యుండును. ఆ సాదృశ్యము ఉపమానమందు 
ఊప మేయమున (ప్రసిద్ధము గాదు. వనితను 

కావున సజాతీయములకును సంస్థానము = అనగా అవయవముల సన్ని చేశము 
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మున్నగువాని సాదృశ్యమునుబట్టి, ఉపమానోప మేయభావ ముండవచ్చును. కనుకనే శాబలేయ 

బాహులేయముల కయ్యది వెనుక జూపబడినది. బలీ, ధవలా, కృష్ణా, కపిలా - మున్నగు 

నవి, గోవులలో వాని వర్ణమును బురస్కరించిన భేదములు. బహులా, అనునదియు గోభేదమే 

వాని మహాసామాన్యము గోత్వమె అయినను, అవాంతర జాతి భేదమునుబట్టి ఉపమానోప 

మేయభావము (పసిద్ధము. 
1897 

అవతారిక -__ శ్యా మతా దులకు, పసిద్ద్య పసిద్ధులనుబట్టి మాతమే కాదు. కాని, 

పూర్ణత్వము, అపూర్ణత _ వీనినిబట్టి గూడ భేదము సంభవమను మతాంతరమును జెప్పబడు 

చున్నది. 

శో శ్యామత్వమెవసామాన్య మన్వేషాముభయోఃస్టితమ్ | 
ఉం 

థి 

సంపూర్ణ త్వాత్ తదన్యత్వాత్ విశేషఇతికధ్యతే ॥ 398 

అన్యేషాం = ఇతరుల మతమునందు, ఉభయోః = ఉపమానోపమేయములందు, స్థితం 

సామాన్యం = ఉన్న, సాధారణ ధర్మమగు, క్యామత్యమేవం == శ్యామత్యమే, సం పూర్ణత్యాత్ 

= ఒకచో సంపూర్ణమగుట వలనను, తదన్యత్వాత్ చ = వేరొకచో, అసంపూర్ణమగుటను, 

విశేష ఇతి కథ్యతే = విశేషము అని చెప్పబడుచున్నది. 

తాత్పర్య వివరణములు--- నలుపు అను, గుణము శన్రియందును, దేవద త్రయం 

దును గలదు. కాని శన్రి నలుపు వేరు, దేవదత్రది వేరు. సూక్ష్మతవలన ఆ భేదము తోచదు. 

కావున నది సామాన్యమనిరి. ఆది ఉపమానమునందు నిండుగనుండును. ఉపమెయమునందు 

మ్మాతము కొన్ని. యంశములలో కొజవడియుండును. ఈ భేదమువలన నది విశేషము అనియు 

నందురు. ఈ విధముగ, భిన్నముగను, అభిన్నముగను గూడ నిర్థారితమైన సామాన్యమే 

సాదృశ్యము. 
18981 

అవతారిక. లేదా ఈ విధముగను జేప్పవచ్చును. ఉపమించుట అను పనిలో 

భిన్న జాతికిని అభిన్న జాతికిని గూడ వ్యాపారముండును అని, 

శ్లో॥ అఆక్కతె వాపి సామాన్వే క్యచిదేవ వ్యవసితాః | 
౧ 

ఢా 

శ్యామాదయోఒవసీయం తే విశేషా స్తఇహో శ్రితాః it 399 

వా = అధవా = లేదా, ఆకృతొ, సామానే అపి = జాతి, సామాన్యమే అయినను, క్వచిదేవ 

వ్యవస్థితాః = ఏదియో యొక ఆ|శయమునందే, యేశ్యామాదయః = నియతములయిన, ఏ 

శ్యామత్వాదులు, అవసీయ న్తే = జాతికి భేదకములుగా నిశ్చయింపబడుచున్నవో, తే, ఇహ = 

అవి, ఇచ్చట, ఆ్రితాః = ఉపమితి [క్రియలో నాశ్రయింపబడినవి. 

తాత్పర్య వివరణములు---- జాతితోబాటుగా, కొన్ని సూక్ష్మములయిన విశేషములు 

కొన్ని కొన్ని వ్యక్తులందుండును. అవి జాతిభేదమునకు హేతువులు. ఆ విశేషములతో గూడిన 
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జాతి, వ్యక్తులందు, సమవాయమను సంబంధముచే సంబంధించియుండి, ఉపమానోపమేయ 

భావమునకు గారణమగును. 

శ గ్రీయందును, దేవద త్తయందును, శ్యామ గుణములున్న వి. వానియందు గుణతం 
జాతీ ఉండును. దాని కాశయములయినవానిలో కొన్నిటియందు దీ పీ = కాంతివిశేషము 
మున్నగు ధర్మములుండుటచె, ఆ శ్యామత అనురజ్యమానమై ఆ|శయములకు భేదమును 
కల్పించి, ఆవి సదృశములు అను జ్ఞానమును మనకు గలిగించును. 

. రెండు గోవులందు గూడ నేదియో విశేషముండవచ్చును గదా: *గొరివ గౌళో = 
గోవువంటిది గోవు - అనవచ్చునా యనిన, ఆ విశేషము, వాని జాతికి భేదకముగా స్పురింపదు. 
కాగా నట్టి [పయోగముల కుపప త్తి యగపడదు, శ వ్రీశాకమా దేవదత్రా, శాబలేయ ఇవ బాహు 
లేయః' - అను (పయోగములందు, ఆ గుణముల ఆ శయములకు భేదముండుటవలన విశేషావ 
ధారణమున కవకాశము గలదు, 18991 

అవతారిక... ఈ విధముగ భాష్య గంథ మును వ్యాఖ్యానించి పిండితార మును ల 
థి జెస్పుచున్నారు. 

శ్లో జాతేరభేదే బేదే వా సాదృశ్యం త్మత్పచక్షతే | 

క శ్చిత్కదాచిద ర్ధాత్మా తథాభూతోఒపది శ్యతే i 400 

జాతేః, అభేదే = జాతికి, ఐక్యము చెప్పబడినపుడుగాని, భేదే వా = “భేదము అని చెప్పి 
నపుడు గాని, (యత్ సామాన్యం ఉక్తం) = సామాన్య ధర్మమొకటి కలదని ఏడి చెప్పబడి 
నదో, తత్, సాదృశ్య్ళం |పచక్షతే = దానిని సాదృశ్యమందురు, కళ్చిత్ = ఒకానొక , 
అర్థాత్మా = ఉపమేయము, కదాచిత్ = ఒకానొక ప్పుడు, తథాభూతః = అట్రిదిగా = సదృశ 
ముగా అపదిశ్యతే = (ఆసాదృశ్యమును బట్టి) చెప్పబడుచున్నది. 

తాత్పర్య వివరణములు.___ ఈ రెండు వస్తువులును సదృశములు ఆను జ్రానమెచట 
గలుగునో, అచటనే ఉపమానోపమేయభావ ముండును. |ప్రమేయత్వము, జ్ఞేయత్వము - 
మున్నగునవి సకల వస్తువులందును నుండు ధర్మములయినను నవి సాదృశ్యములు కావు. 
కావున, ఆ ధర్మములను బుచ్చుకొని ఇవి ఉపమానోపమేయములనుట చెల్లదు. ఈ కారికిలో 
“జాతెరభేదే”” అను నంశము, “ఆకృతొవాపి సామాన్యే” _ అను కారికలో చెప్పబడిన యర్ల 
మున కనువాదము. ““భేదేవాీ- అను నంశము “సామాన్యం క్యా మతాద్యేవ” ఇత్యాది 
కారికోక్తా రానువాదము అని [గహింపదగును, 14001 

అవతారిక... ఇవి సదృశ ములు” అను (పత్యయమునకు విరుద్ధమయిన [ప్రత్యయ 
మును, సదృశ పతయ విషయ నిర్ధారణమునకై ఉదాహరించుచున్నారు. 

Nl య శ్రార్డే (ప్రత్యయాభేదో నకదాచిద్వి కల్పతే । 

అవిద్యమాన భేదత్యాత్ స ఏకఇతిగమ్యతే | 401 
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య అరే = ఏ వసువునందు, పత్యయాభేదః = (పతీతికి అభేదము, కదాచిదపి = ఎపు 
థి తానా 

డును, న వికల్పతే = మారదో, సః = అది - ఆ పదార్భము, అవిద్యమాన భేదత్వాత్ = భేద 

మనునది లేనిదగుటవలన, ఏకః, ఇతి, గమ్యతే = “ఇది అభిన్నము' అని తెలియబడును. 

తాత్పర్య వివరణములు--- ఒక వస్తువు మనకొక రీతిలో గోచరించును. ఆ గోచ 

రించుటనే 1పత్యయమందురు. (పతీతి ప్రత్యయపదము లేకార్థములు. ఏ ఆకారములో ఆ 

(పతీతి కలుగుచున్నదో ఆ ఆకారముయొక్క- అభేదము = ఏకత్వము, ఇక మారకూడదు. 

మరల భేద [పత్యయముతో వికల్పితము గారాదు. అపుడా వస్తువు, దాని అవస్థలలో భేద 

మున్నను, ఆ భేదము వ్యవహారములో భాసింపదు గాన, లేనిదానివంటిదే అగుటచేత, ఇది 

ఏకమె. అభిన్నమే = ఓక్యాటియే - అను (పతీతిలో విషయమగును. ఇది సదృశ [పత్యయము 

నకు (పత్యనీకము. 
140 11 

అవతారిక (ప్రత్యయము, పతీతి, సంవిక్, జ్ఞానము, |ప్రతిభానము - బని 

కన్నిటికిని అర మొకటియే. అభిన్న !పత్యయమన నేమియో గత కారిక వివరించినది. | పత్య 
®ి 

భిజి అను పత్యయము నీ కొరిక ఉదా హరించుచున్నది. 
చో 

కో॥ యోఒర్ల ఆశ్రితనానాత్వః స ఏవేత్యపదిశ్యలే | 
క్ 

" వ్యాపారం జాతిభాగస్య తత్రాపి (పతిజానతే I 402 

ఆ|శితనా నాత్యః = ఆ శ్రయింపబడిన భేదముగల, యః అర్థ ః = ఏ పదార్థము = వస్తువు, 

సః ఏవ - ఇతి = 'అదియే' అని, అపదిశ్యతే = వ్యవహరింపబడునో, త|తాపి = ఆ వ్యవ 

హారమునందు గూడ, జాతిభాగ స్య = జాత్యంశ మునకు, వ్యాపారం జ వ్యాపారమును = పని 

గలిగియుండుటను, (పతిజానతే = చెప్పుచున్నారు. 

తాత్త్సృర్వు వివరణములు--- ఒక వస్తువునకు భేదము పసిద్ధముగ నుండును. 

అనగా ఆ వస్తువులు భిన్నములేగాని ఏకము గాదు. కానీ అది “సనోయమ్” = అదియే యిది 

అని అందురు. అట్టనుకొనుటలో పనిచేయునది, జాతి విశిష్ట వ్య క్రియొక్క- 'జాతి' అను భాగ 

మగును. అనగా జాతి వ్యక్తితో ఏకాత్మతను బొందునుగాన అందు జాతి యొక భాగము 

వ్యక్తి వేరొక అంశము ననుట. వ్య క్తితో నేకాత్మత నొంది జాతి (పత్యభిజ్ఞ అను ప్రత్యయ 

మునకు |పయోజక ము. సదృశ [పత్యయమున నది పని చేయదు. 

కొన్నిచోట్ల వసువులకు సాదృశ్యముండుట వలన తత్త్వము అభేద మారోపీంప 

బడును. అపుడును అదియే యిది అనుకొనుట (భాంతి. ఛేదింపబడిన తరువాత మరల పుట్టిన 

శ్షశములను అవియే యివి అనుకొనుట వంటిదే. అది జాతియొక్క- ఏకత్యమువలన అపాదింప 

402 
బడినది అని తాత్పర్యము. . 

అవతారిక. వసువునందు భేదసంబంధముగాని అభేదముగాని, జ్ఞానమునకు 

అనగా సంవిత్తునకు సంబంధించినదే. ఎట్టనగా-- 
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ట్లో॥ జాతిభాగ్మాశయా (ప్రఖ్యా తతాభిన్నా ప్రవర్తతే । 

వ్య క్తిభాగాాశయా బుద్ది స్త్మ్యత భేదేన జాయతే ॥ 408 

త|త్ర = అందు, జాతిభాగ్యాశయా = జాత్యంశము నిమి త్తముగా గలది యయిన, (పక్యా = 

బుద్ధి = సంవిత్రు, అభిన్నా (పవర్రలతే = “అదియే అని పవ ర్తించును జు కలుగును, వ్యక్తి 

భాగాశయా == వ్యక్త్యంశ మూలకమయిన = వ్య క్తి అను అంశమువలన, 

అయితే, భేదేన జాయతే = “అది వేరు ఇది వేరు అని కలుగును. 

బుదిసు = బుది 
D> a 

తాత్బర్భో బివరోణములు_ ఒకే జాతికి చెందిన పదార్థము = వస్తువు 'గౌరే 

వాయమ్' ఇది గోవే అని పరామర్శింపబడును. ఎందువలన ? గోత్యము అను జోతి భాగము 

కలదు గనుక. ఇది అభేద రూపమయిన సంవిత్తు. ఇక భేదముచే ఉపలక్షితమయిన సంవితు 

ఆ గోవు. ఈ గోవు అని కలుగుచుండినది వ్యక్తులు ఆశయముగా గలది. కాగా సంవితుశే 

అనగా బుద్ధికే భేదసంబంధమును, అభేదముతో సంబంధ మును కలుగుచుండుననుట 1408 

అవతారిక... ఈ కారికలలో సదృశ |పత్యయమునకు లక్షణము చెప్పబడు 

చున్నది. 

శ్లో॥ అన్యతవర్తమానం సత్ భేదాభేద సమన్వితమ్ | 

నిమి త్రం పృునరన్య(త నానాత్వేనేవ గృహ్యతే Il 404 

శో ఆధారేషు పదన్యాసం కృత్యోపైతి తదా(శయమ్ | 

ససాదృశ్యస్య విషయ ఇత్యనై్యైరపదిశ్యతే ॥ 405 

నిమిత్తం = సదృశ [పత్యయమునకు కారణమైన శ్యామత్యజాతి, అన్య|త వర్తమానమ్ సత్ 

= వేరొక ఆశయమునందు, ముందు వరించి, పునః అన్యత = మరల, ఆశయాంతము 

నందు, నానాత్వేన ఇవ = భేదముచే ననినట్టు = భిన్నమైనదా యనునట్టు, గృహ్యతే = పరి 
చ్చేదింపబడుచుండును. 

'తత్' = ఆ సదృశ ప్రత్యయ నిమిత్తము, _ భేదాభేద సమన్వితం = సామాన్య 
విశేషరూపములు గలదై, ఆధారేషు = తన ఆ శయములందు = గుణములందనుట, పదన్యా 

సంకృత్వా = కాలూని, అనగా సదృశములివి యని ఎరిగించి, తదా శయం = ఆ గుణమున 

కాధారమైన |దవ్యమును, ఉపైతి = అపుడు పొందును, సః, సాదృశ్యస్య = ఆ గుణాళ 
యము, సాదృశ్యమునకు, విషయః ఇతి = విషయము, అని, అనై $ః ఆపదిశ్యతే = ఇతరు 

లచే వ్యవహరింపబడుచున్నది. 

తాత్సర్య వివర జములు “శ స్త్రీళ్యామా' అనునది |పకృతోదాహరణము. అట, 
దేవదత్త అను నామె యొక చురకత్తితో సదృశరాలు అను [ప్రత్యయము కలుగుచున్నది. 
దానికి కారణము శ్యామత్వము అను, గుణగతజాతి. అయ్యది శన్త్రీ.గుణమెన నలుపునందు 

న Me 

ర అకాడ అన్తాత్తాఖనా వనాలను నషాస్తుతటంచనానల్తా రారా చాతాలనంద్ తతో 

జంక బా కస్ట వ్ర ననన న 
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ఉంటూ, దేవదత్తాగత గుణమునందును నుంటున్నది. కాబట్టి ఆ్రోయముల భేదముచేత భిన్న 

మెనదా యిది అనునటు తోచును. ఈ విధముగ భేదాభేదములు రెండిటితో గూడి, ఆ నిమి 

త్రము, తన ఆ శయములలున గుణము లందు దృఢముగ కాలూసి, ఆ నలుపులు రెండును 

సద్భశ ములు ఆను (పతీతిని కలిగించి, అపుడు వాని కా| శయములయిన [దవ్యములను 

బొందును. ఆ గుణజాతియగు శాకమత్యమునకును, గుణ్యాశయ [దవ్యములకును సంబంధము, 

సమవేత సమవాయము. అనగా, దేవద త్తయందు నలుపు ఆను గుణము సమవేతము = సమ 

వాయమను సంబంధముచే సంబద్దము. ఆ నలుపునందు నలుపుతనము = శ్యామత్త్వ్రమను గుణ 

గత జాతియొక్క- సమవాయమున్నది. ఇచట ఆ నలుపు, అను, గుణమునకు ఆశయమైన 

(దవ్యము అనగా శ్రీయు దేవద త్తయు సదృశ (పలీతి విషయములు. సాదృశ్యము, జాతి 

కాదు. జాతి అభిన్నము. ఏకము. ఇది భేదాభేదములు రెండును గలదియై ఉఊపమానోపమేయ 

భావమునకు నిమి త్తమగుచున్నది. 

ఈ కారికలో “అనై $ రపదిశ్యతే'' - అని యున్నడి. వెనుక, ఆ|శయమునందు 

భేదాభేద |పతీతి. ఉపమానోపమేయభావ హేతువని చెప్పబడినది. ఇచ్చట నిమి త్రము భేదాభేద 

సమ స్వెతమైనపుడు, [ద్రవ్యమునందు సామాన్య విశేషావభాసము కలుగుననియు, అట్టి నిమి 

త్రము, ఉపమితి (పతీతి హేతువనియు చెప్పబడినది. 1404, ఉ05॥ 

అవతారిక. తరువాతి భాష్య [గంథము _ “కామం తరి ఏతేనై వహేతునా 

యస్య గవయోనిర్ జ్ఞాత ః, గౌరనిర్ జ్ఞాత 8, తత్క-ర్తవ్యం స్యాత్, 'గవయ ఇవ గౌళ ఇతి 

బాఢం కర్తవ్యమ్”! అని. 

ఏమయా ! నిర్ జ్ఞాతమయినది ఉపమానమును, నిర్ జ్ఞాతము కానిదిజ=అ|పసిద్దము 

ఉపమేయమును, ఆనిన గవయము పసిద్ధమయి, గోవు పసిద్దముగాని వానికి, “గవయము 

వంటిది గోవు అనియు, ఉపమానోపమేయ విన్యాసము చేయవలసియుండునే ? అని శంకించి 

“ఓ: అవశ్యము చేయవచ్చును. అజ్ఞాతజ్ఞాపనమేకదా క రవ్యము” = అని చెప్పి, ఉపమానోప 

మేయముల అవ్యవస్థ అంగికరింపబడినది. ఆ విషయము సనిదర్శనముగ వ్యుత్సాదింపబడం 

చున్న దీ కారికలో-- 

ళో పరాపేకే యథాభావే కారణాఖ్యా ఫవర్తతే | 

తథాన్యాధిగమా వేకముపమానం (ప్రచక్షతే ॥ 406 

కారణాఖ్యా = “ఇది దీనికి కారణము” = అని కారణమనుమాట , యథా = ఏ |పకారముగా, 

పరాపేష్నే = ఇతరాపేక్ష గల, భావే = పదార్థమునందు, వర్తతే = పవ ర్రించుచు, లోక 

మున నున్నదో, తథా = ఆ |పకారముగ, ఉపమానం = ఉపమానమును, అన్యాధిగమా పేక్షం 

= ఇంకొక భావముయొక్క- అపెతకల దానినిగా, [ప్రచక్షతే = చెప్పుదురు. 

తాత్సృర్యో బీనరోణములు ఓఒకానొకదానిని కారణమనుట కార్యమునుబట్టై 
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యుండును, కార్యతా నిరూపితము కారణత అందురు అయినను కార్యకారణములకు సంకరము 
లేదు. కార్యము, ఆ కారణమునకు కార్యమే. దానికింకకారణము గాదు. ఆ విధముగనే, ఉవ 
మేయతా నిరూపిత ముపమానత్వము. ఉపమానముగా (పసిద్ధ ముపమానమే. అది ఉప 
మెయము గాదు. ' పసిద్ధికిని అ పసిద్ధికిని సంకరము లేదు. "(ప్రసిద్ధము (పసిద్దమె. అ|పసిద 

“oo «వ అల్ల లి ఆల అరలో న్ న 
మ్మపసిద్ధమి. కనుక నుపమానోపమేయభావ విపర్యాస [ప్రసంగము లేదు. ఉపమానముపమే 
యా పేక్ష్షమయినను నది (పసిద్ధిని పురస్కరించుకొని ఉపమాన మే. 1॥14ఉ0 61 

అవతారిక వేరొక నిదర్శనము గూడ ఇందు, జూపబడుచున్న ది. 

ళో గురుశిష్య, పితాప్పుత్ర, కియాకాలాదయో యథా । 

వ్యవహారా స్తథౌాసమ్య మహ్య పేక్షొనిబంధనమ్ | 407 

గురుశిష్య = గురువు, శిమ్యడు, పితావు[త = తం|డి, కొడుకు, [కియాకాల == [కియ, కాలము 
ఆదయః = మొదలగు, వ్యవహారాః యథా = వ్యవహారము నెట్లో, తథా, జొపమ్యమపి = ఆ 
విధముగనే, జొపమ్యము గూడ, అపేక్ష నిబంధనమ్ = అన్యా పేక్ష నిమి తముగా గలది. 

తౌల్త్రర్యో బివోరోణయు లు... లోకవ్యవహారమునందు ఒకనిని “గురువు అనిన 
నాతడెవరికి గురువు? తన శిష్యలకుగదా. అనగా గురువను వ్యవహారము శిష్యుని దృష్షి చేత 
గదా. అది శిష్యాశే 

క 
గి పతా నిమి త్రకము. అందును స్వశిష్యాపేక్షమే. ఇంకొక గురువునుబటి కాదు. 
అల్ల అల్ల జ 

న 
ఆ విధముగనే శిష్యుడు, తన శిష్యునకు శిష్యుడు గాదు పిత, ప్కుతునకు. ఇంకొకని పితకు 
గాదు. పుతుడు - తన తం(డికి, తన పుుతునకు గాదు. కియ, దేనికి ? తన కారకమునకు. 
అనగా తన్ను నిర్వర్తించు సాధనమునకు. క్రియాంతరమునకు గాదు. [క్రియ అనునది సాధ్య. 
అనగా సాధింపవలసినది. సాధించునది కారకము = సాధనము. ఒకానొకటి సాధనమగుట 
త అల్లో 

అల్లో 
| 

తనచేత సాధింపబడు దాని దృష్టిలో గదా. ఇది వాని స్వభావము - క్రియా సముద్దేశ ములో 
తత యం [పతి సాధ్యత్వమసిద్ధా తం (పతికియా | సిద్దా తు యస్మిన్ సాధ్యత్వం న 

తమేవ పునః పతి” _ అని కియాస్వరూపము శోధింపబడినది. 

ఇక కాలమనగా - |పసిద్ధమగు నొక పరిమాణము గల క్రియ. అది వేరొక 
క్రియకు పరిచ్చేదకము. ఇట్టు పెన జెప్పినవన్నియ ఆపేక్షికములగు వ్యవహారములు. మొద 
లగునవి అనుటవలన, విశేష్యవిశేషణ భావవ్యవహారమును ఆపేక్షికమే. 

పకృతమేమి ? అన, జొపమ్యుమును అట్టిదే. కాని వాని (పసిద్ధిని అపేక్షించి == 
పట్టి ఉండుననుట. గవయము వనేచరున కుపమానము. నాగ రకుని దృషిలో ఉపమేయము. 
కావున సంకరములేదని భావము. ° n40T 

అవతారిక... 'ఉపమానాని సామాన్యవచనై ౪”” (2-1 
| 54) అను (పకృత 
సూతార్థ విచార |పస్తావమున, తరువాతి [గంథము. 
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“కింపునరిహోదాహరణమ్' = ఈ సూ తమున కుదాహరణమేమి ? శస్ర్రీ 

శ్యామా జా శ్రీ శ్యామా అనునది. “ఈ శ్యామా శబ్దము దేనిని బోధించును ? = “క్వపు 

నరయం శ్యామా శబ్దోవర్తతే ? “శస్ర్యామిత్యాహ = శస్రిని బోధించును. “శకేనేదానీం దేవ 

దతా అభిధీయతే 2” = దేవద త్తను బోధించునది యేది? “సమాసేని = సమాసము మొత్త 

ముచే నది బోధింపబడును అని యున్నది. ఆ (గంధార్థానువాద రూప మీ కారిక. 

శో॥ శ్యామత్వముపమానే చేద్వ్భత్తా వృత్తం (పయుజ్యలే | 

ఉపమేయం సమాసేన బాహ్యం త|త్రాభిధీయతే ॥ 408 

వృతౌ = 'శన్రీశ్యామా' - అను సమాస వృ త్తియందు, శామత్వం = శ్యామా శద్దారమయిన 

నలుపు గుణము, ఉపమానే = ఉపమానమయిన, చురక తియందు, వృత్తం [ప్రయుజ్యతే 

చేత్ = బోధక మైనదిగా, [పయోగింపబడినచో, త|త బాహ్యం = అపుడా సమాసమున, 

బహిర్భూత , ఉపమేయం = ఉపమేయ అయిన దేవదత్త అను నామె, సమా సేన అభిధీయతే 

= మొత్తము సమాసముచే చెప్పబడును, 

తాత్ఫ్రర్యో బివరోణమ లు తాత్పర్యము స్పష్టము. కారికలో చేత్ అనుటవలన 

పక్షాంతరమును గలదని సూచింవబడుచున్నది. వర్తి పదములు = అనగా సమాసమందున్న, 

'శన్రీ, శ్యామా” అను రెండు పదములును, ఉపమానమునే బోధించిన, ఇక ఉపమేయయగు 

దేవదత్త, మొ త్రము సమాసమున కర్థము కావలెనని తేలినది. అపుడీ సమాసము, అన్యపదార్థ 

(ప్రధాన సమాసము అనవలసి యుండును. దేవదత్త అన్యపదార్థము గదా : కాని, తత్పురుష 

అన్యపదార్థ [పధానమగునా ? అది ఉత్తరపదార్థ (ప్రధానము కావలెనుగదా ? అని ప్రక్నింప 

వచ్చును. నమాధానమేమన-. 'నజ్” (2-2-8) అను సూ[తములో, నజ్బామాసము, పూర్వ 

పదార్థ [ప్రధానమా ? ఉ త్రరపదార్గ [ప్రధానమా ? అన్యపదార్థ [ప్రధానమా ? అని పక్ష [త 

యము విచారింపబడినది. కావున, ఆ నియమము లేదనుట. ఈ సమాసమున ౫ పదము 

యొక్క అర్థము [పధానమనుమాట, లోక పసిద్ధినిబట్టి చెప్పినదేగాని, నైయత్య సూచకము 

గాదు. కాగా శ్యామా శబ్దము శ స్రీ శబ్దమునకు సమానాధికరణముగా 1పయోగింపబడినను 

ఉపమేయ |పతీతి కలుగుచున్నందున నిది అన్యపదార్థ (పధాన సమాసము అని స్పష్టమయినది. 

ఇక నిట రెండు శంకలు కలుగును = “శ్రి శ్యామా” అను తత్పురుష సమాసము 

వలన అన్యపదార్థ (పతీతి కలుగుచున్నట్లు, “పీతాంబర:ః* - మున్నగు బహు వీహి సమాసము 

లందును గలుగవచ్చును గదా? ఆ సూతమున, అనగా = “అనేక మన్యపదా అను 

సూతమునందు, 'అన్యపదార్థి అను పదమెందులకు ? అని యొక శంక. 

బహు[వీహి సమాసం సంజ్ఞచే తత్పురుషకు అనగా సీ సమానాధికరణ సమాసము 

నకు బాధ [పా ప్రింపదా? అని రెండవది. 

“మొదటి శంకకు సమాధానము- |ప్రయోగానురోధముగ _ సర్వ|పత్యాఖ్యానము 

RE NN టిం మాక 

అజ అరాయ ననా ననాపా కారుకు తకాంవనరారాలా లను నాంందతాంకామరా లం కారాక శ సవ ' - 
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యుక్తము గాదు, అన్యపదార్థము బహిరంగ మును స్వపదార్థ మంతరంగమునుగదా. కనుక, 
స్వపదార్థ (పాధాన్యమున బహు వీహిని వాదించుటకు '“అన్యపదార్థ” అనునది ఆవశ్యక ము, 

ఇక రెండవ శంకకు సమాధానము- బహు[వీహి సమాసము, “శేషోబహ్మువీహిః ” 
(2-2-28) అని శేషాధికారమున విధింపబడినది. సమానాధికరణ సమానమయిన ' ఉపమాన 
సమాసము శేషము గాదు. కావున దానిచే దీనికి బాధ (పాప్రింపదు. బహు|వీహి అయిన, 
గుణవచనమగు శ్యామా శబ్దము విశేషణమగుటవలన పూర్వనిపౌతము (పాప్తమై అది “శ్యామా 
కస్త - అనీ కావలసివచ్చును. స్వరములో భేదము మ్యాతము లేదు లెండు. ఉపమాన పూర్వ 
పద సమాసమయినను, బహు[వీహి అయినను, పూర్వపద [పకృతి స్వరమే పవ రించును 
గదా, 

- 

బహువీపి సమాసమైనచో జాపమ్య |పతీతి కలుగదుగాన నది గాదని యనుట 
పొసగదు. షష్ట్యర్గ మగు సంబంధ సామాన్యమునందు బహు[వీహి యగును. సామాన్యమేమో 
విశేష నిష్టమే ఆయె. ఆ విశేషము, ఉపమానోపమేయ భావమే యగును. వేరొకటి కుదురదు 
గదా: కనుక, శేషవచనమువలన నిది బహు వీహికి విషయము కాదు. 

ఆ సూ్యూతమున శేషపదము చివరకు (పత్యాఖ్యాతమయినది నినను, వచన సామ 
ర్ధ్యము వలన నిది తత్పురుషమె యగును, 

'“పాక్కడారాదేకాసంజ్ఞా” “* పాక్క_డారాత్పరంకార్యమ్”” 

అని రెండు విధములుగ “ఆ కడారాదేకాసంజ్ఞా” (1-4-1) అను సూత్రమున భాష్యము 
నందు పఠింపబడినది. ఏ పాఠమునందైనను విశేషవిధియగు '“ఉపమానాని సామాన్యవచనై ౪” 
అను నిది బహువ్రిహికి బాధకమే యగునని నిర్ణయింపబడినది. 

కారికలో “వృత్తొ' అని యున్నది. శ్యామా శబ్దము వృ త్రిలో ఒక పర్యాయము 
ఉచ్చరింపబడినందున, దేవదత్త సమాసవాచ్యమే కావలెను. వాక్యమునందై న, *“యథాళన్తీ 
శ్యామా తథా దేవదత్తా' అని యర్థ మగుటచె, శ్యామా శబ్దమునకు ఉపమానోప మేయములు 
రెండింటితోడను సంబంధము సిద్ధింపవచ్చును అని భావము. 14081 

అవతారిక ““యద్యేవం శన్రీళ్యామో దేవదత్తః' “ఇతి న సిద్ధ్యతి”' అని 
భాష్యము. శ్యామా శోబ్బ ముపమానమును బోధించునపుడు గుణవాచకములకు ఆ|శయమును 
బట్టి లింగవచనములు వర్తించునుగాన, స్రీ లింగమగు శ్యామా శబ్దముతోడనే సమాసమగును. 
ఉపమేయమగు వ్యక్తి పురుషుడు అయినను, శన్రీశ్యామా దేవద త్తః అనియే యగునుగాని 
'శస్రీశ్యామః' అని పుంలింగరూపము సిద్ధింపకపోవునని అక్నేపాళయము ఆ |గంథమునకు 
వివరణరూప మీ కారిక, 

అటే 

శో టాబఐ న ఏవ వై (త౮ాదొ శ్యామశ'బ్ల స్తథా భవేర్ | 

సూతే చ (పథమాభావాన్న శ్యామాద్యుపసర్దనమ్ ॥ 400 

సముదేశము | 893 పదకొండము 

410 ] ! " 

తదా = ఊఉపమేయము సమాసవాచ్యమయిన పక్షమున, చె|త్రాదౌ = చైైతుడు మున్న 

పుధుషలందును, టాబ న ఏవ = “టాప్” పత్యయాంతమగునదియే, శారామాళ బ్దః భవేత్ = 

“శ స్రీశ్వామా' (చై (తః) అని యగును, సూ|తే = “ఉపమానాని' అను సూతమునందు, 

[ప్రథమాభావాత్ చ = 'సామాన్యవచనాని' అని [పథమానిర్దేశము లేనందున, గ్యమాది = 

శ్యామాది శబ్దారము, ఉపసర్జనం = ఉపసర్ణనము, న భవతిడకాదు (కాగా గో న్రీయోః 
దిఖి 

అని హస్యము రాదు). 

తాత్పర్య వివరణములు--- శ్యామా శబ్దము ఉఊపమేయమును బోధింపదనిరి. అపుడు 

శ న్ర్రీవలె చె తుడు నలనివాడు ఆని చెప్పద లచినను, “శ స్ర్రీశ్యామా చె|తఃి - అనియే కావలసి 

యుండును. సమాస వీధాయక శాస్ర్రమునందు, ప్రథమా విభ క్యంతపదముచే నిద్దేశింపబడినది 
లో ఉల వ 

ఉపసరనమను సంజ్ఞక లది యగును. ఆనియును, ఉప సర్జనమైన త్రీ పత్యయాంతము కు 

[హస్వము వచ్చును - అనియు శాస్త్రములు కలవు. కాని సామాన్యవచన మిట సూతమునందు 

తృతీయా. నిర్లిష్టముగాని |పథమా నిర్దిష్టము గాదాయె. అందువలన |హస్యవా ప్తి లేదని 

| ౧ల ? n409u 
తాత్పర్యము. 

అవతారిక. తదనన్తర  భాష్య(గంథమున - “ఉపసర్జన హస్వత్వమృత 

భవిష్యతి” - అని ఆక్షేప సమాధానము చెప్పబడినది. సూతమునందు సామాన్యవచన 

'శబము (ప్రథమా నిర్దిష్టము కాకున్నను, “వీకవిభ క్రిలా పూర్వనిపాతే” (1-2-44) అను 
౧ టి 

సూ[తముచే ఉపసర్హన సంజ్ఞ శ్యామా శబ్దమునకు సిద్ధింపవచ్చును. ఎట్లన, విగ్రహవాక్యము 

నందు నియతముగ నొ కే విభక్తి కలదియు నుపసర్జీ న సంజ్ఞ కలదియగునని ఆ సూత్రమున 

కరము. శ్యామా శబ్దము, వి గహవాక్య్ణములో నెపుడును (పథమాంతమేగదా. లేదా ఊప 

సరన సంజ అన్వర్థ సంజ్ఞ. ఆనగా లోకవిదితమయిన సంజ్ఞ, బోకములో అప్రధాన మైనదాని 

నుపసరనమందురు. ఉపమేయము |పధానము, ఆది సమాసార్గము. వర్తిపదార్థ ముప 

సర్దనము = అ ప్రధానము. ఉఊపసర్హన పద మన్వర్థమను నాళయముబేతనె, పైన రాం 

నందు '“*'యదితర్హి ఉపసర్జ నాన్యపి వవం జాతీయకానిభవ న్ని”. “తి త్రిరికల్కా ౦ 

కపాలలోహినీ' - అను శబ్దము లందు ఈ అను శ్రీ [ప్రత్యయము రాకుండును. a ల 

సర్భన |పాతిపదిక మైననే (పవ ర్తించును. “అనుపసర్దన లక్షణః ఈకారః నపాబ్నా 

అని ఆషేపింపబడినది. ఆ [గంథ వ్యాఖ్యానరూపమగునదియే ఈ కారిక. 

A) అథవై కవిభ క్రిత్వాత్ గుణత్వాద్వోపసర్దనమ్ 
। 

నె వతి త్రిరి క ల్యాష్యామిష్షః స్తీప్రత్యయోభ వేత్ i 410 

అథ చ = ఇక, ఏక విభ క్రిత్యాత్ = వి|గహమున, నియత విభ క్తి ఆగుటవలనగాని, గుణ 

త్వాత్ వా = అ పధానత్వము వలనగాని, ఉఊపసర్జనం భవతి = సమాస ఘటక ప mi 

సర్జనమగుననిన, (తథాపి) = అప్పటికీని, తి త్తిరి కల్మాష్యామ్ = 'తి త్తిరి కలాప - ను 

రూపమునందు, ఇష్టః స్రీ పత్యయః = సమ్మతమైన శ్రీ ప్రత్యయము, న భవెతి సిధ్ధం 

పోవును. 



[410 
తాల్ఫ్ర్మోం బిదల్ోణయు లు. “శ్రీ శ్యామా” _- అను నీ సమాసమున, బాహ్య 

పదార్థమయిన దేవదత్త అను నామె (ప్రధానము. శన్రీ ఇవ శ్యామా” అను విగహవాక్య 
ములో “శ్యామా అను పదము నియతముగ పథమాంతమే. అది మారబోదు. మొత్తము 

సమాసపదమున కనేక విభ కర్ణ న్రముగ మార్పు కలుగవచ్చును. గాన నది నియత విభ క్రి 
కము కాదు. కొట్టి హస్య మచట సిద్ధించినను, “తి త్తిరి కల్మాషీ' అను స్థలమున, ఏదియో 

త్రీ [ప్రత్యయము = అనగా టాప్పు లభించినను, కావలసిన ఈ అనునది లభింపదు. 

తిత్తిరి కల్మాష్ అనగా తీతువు పిట్టవలె నానావర్ణములు గల న్ర్రీ వ్యక్తి. “కుంభ 
కపాలలోహిసీ' అనగా కుండ పెంకువలె నెజ్జగనుండు స్రీ వ్యక్తి. అందు తిత్తిరి శబ్దము 
పుంలింగము. కుంభకపాల శబ్దము నపుంసకము. సమాస (పవృత్తికి పూర్వము కల్యాష 
లోహిత శబ్దములు స్రీ [పత్యయాంతములు కావు. సమాసము వచ్చిన తరువాత ఉపసర్దన 
ములు. ఇట |పవర్తింపవలసిన శ్రీ (పత్యయములను విధించు శాస్త్రములలో “అనుపసర్థ 
నాత్' అనునది ఆధికార[పా ప్రమయి యున్నది. ఉ క్రరీతిగ నవి ఉపసర్ణనము లగుటచేత, 
'తీ త్తిరి కల్మాషి' అనుచోట, “ఆన్యతోజీష్” (4-1-40) అని జీ|ప్పృత్యయముగాని, కుంభ 
కపాలలోహినీ అనుచోట “వర్ణాదనుదాత్తాత్తోపధాతోనః”” - అని (4-1-81) జీప్పుగాని ఇష్ట 
మయినవి [పా ప్తింపవు అని భావము. 

_“ఏకవిభక్తి చా పూర్వనిపాతే” (1-2-44) ఆను సూ తముచేతను [ప్రథమా 
నిర్దిష్టం సమాస ఉపసర్జ నం” (1-248) అను సూ|తముచేతను విధింపబడిన ఉపసరన 

సంజ్ఞ కృత్రిమము. లోక ప్రసిద్ధమయిన అ్మపధానమను నర్గము అక్కతిమము. శాస్ర్రమునందు 
లత్యానురోధముగ కృ|త్రిమమును ఆకృ[తిమమును గూడ [గహింపవచ్చును, ““ఉభయగతి 
రిహ భవతి” _ అని చెప్పబడియున్నది, 

లౌకికార్థ మును ఆ్మశయించిన, శాస్త్ర మా సంజ్ఞను విధించుటి వ్యర్థముగాదా ? అని 

తోచవచ్చును. [పధానమైన దానికి గూడ పూర్వనిపాతము - పురుష వ్యా(ఘః అర్ధపిప్పలీ” = 
ఇత్యాదులం దావశ్యకమగుట చేత నది సిద్దించుట కై (ప్రథమా నిర్దిష్ట మిత్యాది శాస్త్రీయ సంజ్ఞా 

విధానమును ఆవశ్యకమే. . 

“రాజ్ఞః గోః శ్షీరమ్” - అను వాక్యమును చూడుడు == 'రాజుగారియొక్క- ఆవు 
యొక్క పాలు’ రాజ్ఞః అనునదియు, గోః అనునదియు గూడ నుపసర్జనములే, అయినను 

లౌకికమయిన ఊపసర్ణనత్వ్యము న్నాశయించి రాజ పదమునశే పూర్వనిపాతము. ఈ విధ 
ముగ ఉపసర్జనత్వము, శాన్రీయమును లౌకికిమును గూడ (గహించి తత్తత్యార్యనిర్వాహము 
శాస్త్ర సిద్ధము. కావున నీ రీతిగా శన్త్రీ క్యామో దేవద త్తః అనుచోట |హ్రస్వము సిద్ధించినను, 
దోషాన్రరము లుండుటవలన లౌకికోపసర్థనత్వము [గాహ్యము కాదను నభిప్రాయముతో, 
““యదిపునరేవం జా తీయకాన్యప్క్యుపసర్దనాని భవన్తి” అని ఆరుచి సూచింపబడినది. కాగా 

““టాబ న్తఏవ చైతాదౌ శ్యామాళబ్ద _స్తదాభవేత్ ”' _ అను నాపత్త్తి నిలిచినది. ॥14ఉ10॥ 
- జనకా నముదా కామిత నుకుకాడాలాాదానాప దారాల దాకా తనానపాం ల 

సముథ్రేశము 895 పదకొండము 

412 | | | 

అవతారిక ఉపసర్జత్వము నొప్పుకొని, త్ర ప్రత్యయ విషయమున దోషము 

కలుగుననిరి. దానికి సమాధానమును శంకించి, దోషాంతరము (పస క్రమగునుగాన నది కుదుర 

దని నిరాకరించుచున్నారు. 

శ్లో॥ సతి శిష్టబలీయస్తాత్ బాహే్య జీషి చ సత్యపి | 

ఉపమానస్వరో న స్యాత్ తస్మాత్ స్ర్యు_్తః సమస్యతే॥ 41 

చ = అపిచ = మటియు, బా హ్యాజీషి = బయటదై న, జఉషృత్యయము, సత్యపి = సిద్ధించి 

నప్పటికిని, సతి శిష్టబలీయ స్వాత్ = ఓక కార్యముండగా విధింపబడిన రెండవ కార్యము 

బలవ తరమగుటవలన, ఉపమానస్వరః = ఉపమాన పూర్వపద [పకృతి స్వరము, న స్యాత్ 

=సిదింపక పోవును, తస్మాత్ =అందువలన, స్ర్యన్తః సమస్యతే = స్రీ [ప్రత్యయాంత కల్మాషీ 

బ్దమే సమసించును. 

తాత్పర్య వివరణములు---- “వర్ణాదనుదా క్రాత్ ', 'అన్యతోజీష్' అను సూ[తములం 

దనువ రించిన, “అనుపసర్జనాత్ ' అనునది తదంతమునకు విశేషణముగాని సూ తగృహీతము 

నకు గాదు. అపుడు కల్మాషలోహిత శబ్దము లుపసర్జనములయినను, తదంతము లుపసర్జన 

“ములు కావు గాన, సమాసానంతరము జీషాదులు సిద్ధించుట సంభవమే. తి త్తిరికల్మాషీ అను 

సమాసమున, జీష్పత్యయ స్వరమైన అంతోదా త్తము “సతిశిష్టము గాన (పబలమై ఉపమాన 

పూర్వపద స్వరమును బాధించును. 

ఒక స్వరము ముందు (పవ రించి, అది యుండగా తరువాత విధింపబడిన వేరొక 

స్వరము సతిశిష్ట స్వరమనబడును. అది బలీయము. కావున నట ఉపనూన స్వర మిష్టమైనది 

అయినను సిదింపకుండును. ఈ విధముగ స్వరదోషము కలదుగాన, సమాసముచేయుటకు 

ముందే స్త్రీ (పత్యయమును [పవర్తింపజేసి, తదంతమగు 'కల్మాషీ అను సామాన్యవచన 

ముతో ఉపమానమునకు సమాసమును జేసిన, అపుడు ఉపమానస్వర మే సతిశిష్టమగును. 

ఆదియే బలవ త్రరముగాన పవ ర్తించును. 

సామాన్యవచ నములగు “శ్యామా” మున్నగునవి, ఉపమేయములందు వర్తింపక 

ఉపమానమును బోధించునవై న పుం నపుంసకములయిన తి త్తిరి, కుంభక పాల శబ్దములతో 

సమానాధికరణములగును. స్రీ |పత్యయమును సిద్ధించును అని భావము. 141 14 

అవతారిక మరియును-- 

కో॥ గుణేన చోపమాన నే సాపేక్షతక్టం న (కల్పతే | 
ng) 

(పధానస్య తదా న స్యాత్ వ్యా (ఘాదౌ లింగదర్శనమ్ ॥ 412 

గుణే, వ్యా(ఘాదొ ఉపమాన సై = శౌర్యము మున్నగు గుణము ఉపమానములయిన వ్యా[ఘాదు 

లందున్నయడల, (పధానస్య = (పధానుడగు పురుషునకు, సా పేకత్వం = సామాన్య ధర్మ 

న. 

= డా లా డాలు న్య. వలా 2 దల. అజతంతాల లూ అల 

జయజయ పన వాలం జల నాదలా పచ త్తైన దాదజలతదామతాం 

. దప దంట . 
న వల క. వ. oe 
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వాచకాపేక్ష, న |పకల్పలే = సిద్ధింపదు, తదా= అపుడు, లింగదర్శనం = సామాన్యా 

[ప్రయోగే అనునది జ్ఞాపకమగుట, న స్యాత్ = సంభవింపక పోవును. 

తాత్పర్య వివరణములు- “ఉపమితం వ్యాఘాదిభిః సామాన్యా (పయో గే” 

(2-1-56) అను సూ తముచేత, ఉపమేయములకు, “వ్యా[ఘి మున్నగు కొన్ని ఉపమాన 

వాచకములతో సమానాధికరణ తత్పురుషము విధింపబడినది. “పురుషవ్యా[ఘః” - మున్నగు 
నవి ఉదాహరణములు. పురుషుడు శూరత్వములో పులివంటివాడు అని యర్థము, సామాన్య 

ధర్మము శూరత్వము. 

కొని, “పురుషోవ్యా ఘే ఇవహరః అని వ్మిగహమును చెప్పి, సామాన్య ధర్మ 

వాచకమగు శూర శబ్దమును _పయోగించిన, “పురుషవ్యా[ఘః శూరః” అని సమాసపదము 
సమ్మతము గాదు. అందులకై సామాన్యాపయోగే అను పదము సూ[తమున [గహింపబడినది. 

ఇపుడొక విమర్శ కర్తవ్యము.. 

సామాన్య ధర్మవాచకమును [బయోగించినపుడు, పురుషపదము తదపేక్షమగును 
గదా? సాపేక్షమయినది అసమర్థమువంటిదని చెప్పిరిగదా ! ఆసమర్థ మునకు సమాసము 

రానేరాదయ్యె, ఇక సామాన్యాపయోగే అను పదమెందులకు ? అని 

ఈ విధముగా పర్యాలోచించిన, అదివ్యర్థ మె. ఇట్లు వ్యర్థమయినది, ఒక అపూర్వా 

ర్ధమును జ్ఞాపనముచెసి సార్థకము కావలెను. లింగమనగా జ్ఞాపకము. ఆ అపూర్వార్థము అను 

జ్ఞాప్యాంశమిచట నేమి? అనిన - "ప్రధానమైనది సాపేక్షమైనను, సమాసము రావచ్చును” 

అనునది, 

కాగా సామాన్యా[పయోగే అనున నదిపుడు సఫలము. ఈ సామాన్యగుణము, ఉప 
మానగతమా ? ఉపమేయగతమా ? ఉపమానగతమైన |పధానమునకు సాపేక్షత్వము లేదు. 
'సామాన్యా ప్రయోగ అనునదపుడు వ్యర్థము, కాదు. కాగా లింగము కానేరదు. ఆది ఉపమేయ 

గతమయిన, [పథాన ముపమేయముగాన అపుడు జ్ఞాపకత్వము సుస్థమగునని భావము. ॥412॥ 

అవతారిక... అందువలన “శస్త్రీశ్యామో దేవదత్తః' అను స్థలమున, అపధానత్వ 
రూపమగు ఉపసర్జనత్వమును ఆ శయించి, [హస్వమును సమర్థించుట ఉపపన్నము గాదు. 

కనుక ఆ పక్షము హేయము అని ఉపసంహార మీ కారికలో నిబంధింపబడినది. 

ళో తస్మాత్ సతి గుణ త్వేఒపి (పాధాన్యం విగ్రహాంతరే | 

నైవం జాతీయకం శాస్త్ర సం భవత్యుపసర్జనమ్ [| 4183 

తస్మాత్ = అందువలన, గుణత్వే సత్యపి జ (శ్యామ గుణమునకు) అ పాధాన్యమున్నను, 

*వి[గహాంతరే = వేరొక విధమయిన విగహవాక్యమునందు, ప్రాధాన్యం అస్తి = పధానత్య 

ముండవచ్చును, ఏవం జాతీయకం = ఈ [పకారమైన, ఉపసర్ణనం = అపాధాన్యము, శా స్టే 

న సంభవతి = శాస్త్రమునందు సంభవింపదు, 

222 లప క్త న వకలకత్తాకుొ ప. 

పదకొండమను 
ల 897 లు 
సముద్రేశము 

414] తొత్తర్వో వివరణములు--- శ్యామ గుణము ఉపమానగతము అయిన అది ఉప 

Vn wea: 0 మూ 

చయమునకు విశేషణమగును. కావున అపధానము. కాని “శోస్త్రి ఇవ “వదలు శ్యా ఖ్ 

ము నుపమేయమునందున్న దానినిగా చెబ్వణఅ (ప్రధా 
అసి ఇట్లు, ఆ శ్యామ గుణము ల 

అగును. 
: 

ఉపమానవృ త్తి శ్రమ గుణమను పక్షమునందై నను, పకియా వాకర్ణిము 

సమాస ముప మేయమున టచేత వసుతః అది |పధానమే 
' అ|పధానముగ దోచినను, సమాస ముపమేయమును బోధించుటచెత వస్తుతః ప 

శాస్త్రము లోకసిరమెన అరమునే ఆనువదించును. కాబట్టి వాస్తవ రూపములో [(పధానమే 

జా థి 

ఇట్ల అట్ల 

అయిన ఉపసర్త నత్వము శాస్రమునందును 
ఉపపన్నము గాదు. కనుకనే మహాభాష్యమునందు 

బ్ర 
| 8 ఖో 

చి పద 

(1 ఇసరనవ *ంతవించిని' - ఆని చెబ ఈ పక్షమందు అరుచి 11 

ఈ జాతి ఉపసర్జ నములు గూడ సంభవించి వె Ma 

ర్నింపబడినది. 

అవతారిక ఈ విధముగ గుణవచనము ఉపమానమును బోధించుటలో అనుప 

(6 షీ రజే | డేవదతాయాం శ్యామా 

పతి నిరారణమునుచేసి _ “ఏవం తర్హి శస్ట్యామెవ శస్త్ర శ్రబ్లోవ ర్రతే | రా యాం [మూ 

శబ” అని సిరీకృతము = శస్త్రీ శబ్దమునకు చురక త్తి అర్థము. శ్యామా బ్ది శ శ్ 

దత అరము. కనుక, వెనుక చెప్పిన దోషము లేవియు నుండబోవు అని భావము. శ్యాబూ 

ప ము సిరపరచియు, తదుపరి వేరాక అనుపపత్తి ఉద్భా 

శబమున కిట్టు ఉపమేయ వృత్తిత్వము ్థి ; 

వింపబడినది. ఎట్టనగా-- - 

“ఏవమపి గుణో2నిర్దిహో భవతి | 

బహవశ్చ శస్రా్యం గుణాః | 

సూక్మా మృదుతరీ”' ఇతి 

వీ ను శాఃమా శబము 
“అయినను గుణము నిర్దేశింప సడ లేదుగదా. శస్త్రీగతమగు గుణము? j స్ట స. 

తెలియచేయదాయె. అపుడు అనియతమగు గుణాంతరమును దేనినొ పుచ్చుకొని సాదృశ్య 
. ; 

ఇ 

మును జెపృవలసి యుండును. క తియందు బాల గుణములుండును. తీక్టత ఉండును. సూకుర 

అ! 
నో 

J | 

పృధుత్యము - ఇబైన్నియని గుణము లుండవచ్చును గదా. శ్యామా శబ్ద ముపమేయమగు దవ 

ద తను చెప్పునుగాన సీ లింగము సిద్ధించినది. తత్పురుష సమాసమున నుండదగిన, wa 

_ 
™ 

“స అట చీ 
జ 

పడార పాధాన్యమును నిర్వహింపబడినదగును. కాని పె దోషము, అనగా ఉపమానగత (| 

క 

వ ‘ న పరిప ది పబ 

గుణము నియత మైన ఉపమానోపమేయ భావహేతువు నిర్దిష్టము కాలేదనునది పరిహరిం 

లేదు ఆని భాష్యాశయము. 

తదుపరి, “అనిర్లిశ$మానస్వాపి గుణస్య భవతిలోకే సంపత్యయః'” అను పరి 

హార భాష్య మీ కారికచే వివరింపబడుచున్నది. 

శో ఉపయేయాత్మ నిశ్యామోవ రృమానోఒభిధీయతే 
| 

ర్త ఉపమా నేష్వనిర్దిష్టః సామర్థ్యాత్ సం(ప్రతీయతే [1 శ్రీ] 

| 

© 

= నలుపు అను 
ఉపమేయాత్య్మని = ఉపమెయ పదార్థమునందు, వర్తమానః శ్యామః = ఉంటున్న నలుపు 

[57] 
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ధర్మము, అభిధీయతే = శబ్దముచే స్పష్టముగ వచింపబడును, ఉపమానేషు = ఉపమాన 
పదములందు, అనిర్దిష్టః = నిర్దేశింపబడనిది = శాబ్రము కానిది, సామర్థ్యాత్ సంపతీయతే = 
సామర్థ్య గమ్యమగును. 

తాత్సర్య వివరణములు ___ శ్యామాది శబములు, దేవదత్తాదులందున్న సాధారణ 

ధర్మమును, శబ్ధ శ క్తిచే బోధించును. ఆ అభిధావ్యాపారమునకు ఒక్క పర్యాయమే |పవృశత్తి, 
అంతతో నది ఉపక్షీణమగును. కాని, ఉపమానమునందు ఈ శ్యామత్యముగాక' వేరొక ధర్మ 
మును అచట శబ్ద సన్నివేశమేదియు దెలియజేయలేదు. అందువలన సన్నిహితము, ఆకాంక్నీ 
తము, _శుతమును అగునది శ్యామగుణమే కావున తత్సంబంధమే న్యాయ్యమగునని భావము. 
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అవతారికి___ “నిర్దశింపబడని గుణమైనను లోకమునందు [పతీయమానమగు 
చుండును” _ అని చెప్పి దృష్టాంతముగా సనీయబడినది, 

“'తద్యధా చం్యద్రముఖీ దేవద త్తేతి | 

బహవశ్చ చం[దేగుణాః | 
యాచాసౌ [పియదర్శనతా సాగమ్యతే” 

అను |గంథము. దాని నీ కారిక వ్యాఖ్యానించుచున్న ది 

ళో [దవ్యమా(త్రేఒపి నిర్షిష చం(ద్రవ శ్రే ఒనుగమ్యతే 

విశిష్ణఏవ చం(ద్రస్టో గుణోనోపప్తవాదయః i 415 

చం|దవక్రే = “చం[దముఖీ” ఆను పదమునందు, (దవ్యమా(తే = ఉపమానమగు [దవ్యము 

మాత్రమే, నిర్చిష్టే అపి = నిస్టేశంపబడి యున్నను, చందస్థ = చం[దునియందుండు, విశిష్టః 
గుణః వీవ= (పసిద్ధమయిన, ధర్మమే, అనుగమ్యతే = సాధారణ ధర్మముగా [గహింప 
బడును, ఉపప్రవాదయః = కళంకము మున్నగునవి, న ఆనుగమ్యంతే = [గహింపబడవు. 

తాత్పర్య వివరణములు. “చందునివంటి ముఖముగలది ఈమె" అందురు. 
చం[దుడు ముఖమున కుపమానము. సాధారణ ధర్మవాచకము లేదు. అయినను పసిద్ధీనిబట్టి 
ఉపమానోపమేయభావ హేతువుగా, ఆహ్హాదకత్వము మున్నగు సాధాఠణ ధర్మమునే గహిం 
తురు. ఇతర ధర్మములు పెక్కులున్నను అవి |గహింపబడవు. ఉపప్రవమనగా కళంకముకా 

చందునిలోని మచ్చ అని కొందరందురు. మున్నగునవి యనగా వృద్ధిక్షయములు. 

మరికొందరు, ఉపప్లవమనగా వృద్ధిక్షయములు. సతతగతి శీలమును. ఆదిపదము 

నకు శశలాంఛనము మున్నగునవి అర్థములు అనిరి. 

ఎప్పుడు సాధారణధర్మము అసలు నిర్దిష్టమేకాకున్నను |ప్రసిద్ధివలన నుభయ|త 
ఆన్వయించినదో, అపుడు ఒకచో [శుతమైనది రెండవచోట == ఉపమేయమునందు [పతీత 

మగుననుటకు అభ్యంతర మేమి 7 అని భావము, 11415! 

._ వదకాండము 
5 గ్రాం 
సముద్దేశము 

416] అవతారిక. సాధారణ ధర్మవాచకము, ఉపమేయ సమీపమున నుచ్చరింపబడి 

నను సామర్థ్యమువలన నుపమానమునందును వ ర్తించునను పక్షము విచారించి నిర్ణయింపబడి 

నది. కాని కది అంతయు కల్పిత మగు (పక్రియావాక్యమునందే
. పరమార్ధ దృష్టిలో శస్త్ర 

ష ప ను జెపూను. 
శ్యామా” అను పదము అఖండము. విశిష్టమ విశిష్టోపమెయార్థమును జెప్పు 

శో భేదవాసనయైతచ్చ సమా చేప్యుపవర్ద తే । 
1; 

విశిష్టగుణభిన్నే ఒర్జై పదమన్యత్
 (పయుజ్యతే [1 

ఏతచ్చ = సామాన్యవచ నమున క్ర ఉభయవృ త్రిత్వము, జేదవాసనయా = ప్ర క్రియావాక కం 

నందలి భేదవాసనవలన, సమాసే అపి = సమాసపదమునందు గూడ, ఉపవర్ణ్య = కంప 

బడుచున్నది, అన్యత్ పదం = నిగహగతముకంది వేరగు అఖండపదము, ళ్ళ 

= ఉపమానమను ఆశయభేదముచే భిన్నమైన గుణముగల, అర్థే, (పయుజ్యతే = 

యమునందు, |పయోగింపబడుచున్నది. 

తాత్పర్య వివరణములు- సామాన్యవచనము, ఉపమానమునకు సంబంధించిన 

దయినపుడు ““శస్ట్రీ ఇవ శ్యామా దేవదతా”' అని విగహవాక్యము. అది ఉప ఎ 

అయిన, “శసీ ఇవ దేవదతా శ్యామా అని వాక్యముండును. ఈ విధముగ భిన్న భిన్న 

ర న య సంబంధిగా అనుభవ విషయమగుట 
[(ప్మకియా వాక్యములందు, శ్యామా అనునది, ఊథ తలంచి. 

వలన, ఆ వాసననుబట్టి, వృ త్తిపదము గూడ వాక్య సమానార్థక ముగా నుం 

దాని కుభయసంబంధమును జెప్పుదురు. 

కాని సమాసపదము నిరంశ ము. (పకియా వోక్యము, సమాసపదముల అన్వాక్యా 

నమునకై కల్పించిన కల్పన. ఆక ల్పన అత్మిపసంగము నాపాదింపరాదు. సమన కన 

మున కుపమేయ సంబంధమున్ననే, 
శస్త్రీ శ్రా్యామః' అను పుంలింగ సమాసమున కుపప త్తి. 

తి త్తిరి కల్మాషీ' అనుచో స్త్రీ పత్యయ సిద్ధియు నపుడే. 

కాని ఈ పక్ష్షమునందును చోద్యము = శంక లేకపోలేదు. 

“నీవమపి సమానాధిక రణేనేతి వర్తతే | 

వ్యధిక ర ణానాం సమాసో న పొప్నోతి ! 

కిం హి వచనాన్న భవతి” 

అని అచట భాష్యము. స్త్రీ పద ముపమానమును, శ్యామాపద ముపమేయమును బోధించి 

నపుడు, వానికి సామానాధికరణ్య మెట్టు? ఏకార్థ బోధక త్యముగదా సామానాధికరణ్యము ? 

ఈ సూతము సమానాధిక రణాధికారములోనిది గదా ? 

దానికి పరిహారముగా, - “ఏమి? వచన సామర్గ్థకమువలన సమాసము సిద్ధింపదా? 

అనిరి. [పకరణము నమానాధికరణ |పకరణమైనను, వచనము అనగా ““ఉపమానాని 

సూత్రము |పబలముగాన దానిని బాధించునని తాత్పర్యము. వచనము శతి. (శతి, లింగ, 



వాక్యపదీయము 900 క 
ల 

వాక్య[పకరణ, సొన సమాఖులను | పవ - [ 417 
I కలను [పపమాణములలో పూరం పూర; |ప 

రోత్తరము దుర్చలము. పార్వ పూర్వ ప్రమాణముకి bre: 
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కాల్వ లం హి వచనాన్న భవతి” అను భాష్యమునకు, వచనము అక్క 

మెసపుడు స్త Mons బాధించునని భావమనిరి, కాని సామాన్యవచన ముపమానపర 

ma స. ర్తించునే, |పకరణ బాధయు నుండదుగదా అనిన, అఖండ 

భంజకముగ లప. ర్వాకాశనముకొరకై వాక్యకల్పన చేసినను, శాస్త్ర ప క్రియకు 
సంబందింద్వాను ల్ నద రాదు. మరియును, సామాన్యవచన ముపమానమునకు 

. రకము లేకుండుట వలన సమాసము రాక పోవును. 

. ఉపమేయ వృతి అయినచో, శీ మాప 
సంబంధముండునుగాన అసామర కాగ్ రుల ఉపమాన పుర 
wn న ర్థ్యృముండదు. అపుడు వ్యధికరణములయినను, ఆ పదములకు 

= అనగా సమాసవిధాయకము వృత్తిని విధించును. 

ఈ విధముగ గమకత్వమువలన సమాసము సిచ్దించినను, 'ముగీవచపలా = ముగ 
చపలా - అను సలమున న 3 తాక రావా సిదింప ్ట సమానాధికరణ ముత్తరపదమయినపుడు రాదగిన పుంవద్భావము 
సిద్ధింపక పోవును అని దోష మాశంకింపబడినది. 

''యద్యపితావద్వచనాత్ సమాసః స్యాత్ । 
ఇహతుఖలు మృగీవచపలామృగచపలా | 

సమానాధికరణ లక్షణః పుంవద్భావః న (పాప్నోతి'' 

అని. ఇది తద్వివరణమైన కారిక. 

శో॥ యదిఖిన్నాధికరణో వచనాదనుగమ్యతే | 
మృగీవచపలేత్య(త్ర పుంవద్భావో న సిద్ద్యతి ॥ 417 

అన్నా రణ = వ్యధిక రణ మైన సమాసముగూడ, వచనాత్ = సమాసవిధాయక వచన 
బల 

గ 
బల వలను అనుగమ్యతే యది = అంగీకరింపబడుననిన, 'మృగీవచపలా” = 'మృగీఇవ 
పలా ప ద అన్ విగహముగల, ఇత్యత = “మృగచపలాి అను సమాసమునందు, పుంవ 

వః == సమానాధికరణము పరమైనపుడు రాదగిన, న సిద్ధ్యతి = పుంవద్భావము సిద్దింపదు 
అ 

తాత్పర్య వివరణములు.. తాత్పర్యము స్పష్టముగాన వివరణ మక్షేకితము 
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గాదు. 

న అవతారిక పూర్వో త్తరపదములు సమానాధికరణములయినపుడు , పూర్వపద 
నకు పుంవద్భావము వచ్చును. ఉదాహరణము - మహతీచ సానవమీచ = 

వ . గచ 5 న్ న ఎలా ౧2. బు పలా అనుచోట నది సిద్ధింపదు. ఎలయన, మృగీశబ్ద ముపమానమును, 

నముదేశము 901 పదకాండము 

419 ] 
చపలాశబ్ద ముపమేయమును బోధించిన, ఆ పదములు సమానాధిక రణము లెట్టగును ? అని 

శంక _ ఈ శంకకు పరిహారమిట మహాభాష్యమున జెప్పలేదుగాని, [పదేశాంతరమున గలదు. 

అయ్యది ఒక పక్షమున చెల్లునది. ఎట్టనగా-- 

లో ఆన్ర్రీపూర్వపదళ్వాత్తు పుంవద్భావో భవిష్యతి ! 

యడై వ మృగదుగ్గాదొ న చేత్ స్ర్యర్లో వినక్య లే ॥ 418 

అస్త్ర పూర్వపదత్వాత్ తు = స్త్రీ లింగముకానిది పూర్వపదమగుటవలన, మృగ దుగ్దాదౌ యథా 

ఏవ = “మృగదుగ్గం' మున్నగు సమాసములం దెటులనో, తథా స్త్యర్గః = అటుల, స్త్రీరూప 

మగు అర్థము, న వివక్ష్యతే చేత్ = [పత్యేక ముగ వివక్షింపబడనిచో , పుంవద్భావః = పుంవ 

ద్భావము = పుంవాచక మాదేశమగుట, భవిష్యతి = సిద్ధింపగలదు. 

తాత్పర్య వివరణములు--- “మృగత్షీరమును దెమ్ము'* అందురు. అపుడు ఇంకొక 

జాతిక్షీరము తేవలదు అని తాత్పర్యము. అది జాత్యంతర నివృ త్తిపరమైన చోదన. మృగ 

క్రీరమనిన మృగీక్షీరమే. క్షీరములుండునది మృగిశేగదా. మృగ్యాః క్షీరం = మృగక్షీరం = 

అని వి[గహముచెప్పి, పూర్యపదమునకు పుంవద్భావమును, ““కక్కుటా్యాదీనామండాదిషు ' 

అని వార్తికకారుడు విధించియున్నాడు. కాని పూర్యపదమచట స్రీవాచకము కానేకాదు కనుక 

పుంవద్భావముతో బనిలేదని - “నవా అస్తీ పూర్వపద వివక్షితత్వాత్ '” - అని, విధాయక 

వా ర్తికము ఖండింపబడినది. 

“'మృగచపలా అను స్థలమున, మృగజాతి చాపలమే వివక్షితము. మృగ ఇవ 

చపలా అనియే విగ్రహము. స్రీత్వము వివక్షితము కాదు అని భావము. 

అట్టు కాదు స్త్రీ చాపలమును స్రీ చాపలముతోనే పోల్చవలెను అని విశేషాథి| పాయ 

మైన, పుంవద్భావ మావశ్యక మే యగును. కావున నిది పాక్షిక సమాధానము. 1141 8u 

అనతారిక_ అనంతరము, “ఏవం తర్హి తస్యా మేవోభయం వర్తతే” = అటు 

లైన, ఆ దేవద త్తయందే శస్తీపదమును, శ్యామా పదమును గూడ వ ర్రించును' - అని నిర్జోష 

పక్షముపపాదితము. 

లో శ స్త్రీవ శ స్ర్రీశ్యా మేతి 'దేవద _త్తేవ కథ్యతే | 

తస్యామేవోభయం తస్మాదుచ్యతే శాస్త్రమిగహే ॥ 419 

శస్త్రీ ఇవశ స్త్రీ ఇతి=చురక త్తివంటిదిగాన శ స్ర్రిఅనియు, శ్యామా ఇతి జానల్టగానున్నదిగా నళ్యామ 

అనియు, దేవదత్తా ఏవ == దేవదత్త అను నామెయే, కథ్య తే=చెప్పబడుచున్నది, తస్మాత్, 

శాస్త్రవిగ హేడాఅందువలన, శాస్ట్రీయవాక్యమునందు, తస్యామేవ=ఆమెయందే, ఉభయం 

ఇతి ఉచ్యతే = ఉపమాన, గుణవచన పదములు రెండును వ ర్రించునని చెప్పబడుచున్నది. 

తాతృర్య వివరణములు.--- సామాన్య ధర్మవాచకమైన శ్యాామాది శబ్దము ఉప 
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మానమును బోధించినపుడు, ఉపమేయ బోధకము సమానపదము మొ త్రము. ఇయ్యది 
సమాసపదమునకు సంబంధించినంతవరకు. ఇక విగహవాక్యమునందు వ ర్తిపదములే = 
అనగా సమాస ఘటక పదములే ఉపమేయమును చెప్పునవి కావలెను. దేవద త్తకును శ న్ర్రీకిని 
సాదృశ్యమునుబట్టి అభేదము ఆరోపింపబడునుగాన నది దేవదత్తను బోధించును. శ్యామా 
పదమును ఉపమేయమునే బోధించునుగదా. కావున, సామానాధికరణ్యము కుదురును. పుంవ 
ద్భావమును సిద్ధించును. (పకరణమునకును బాధలేదు. శస్త్రీ శబ్దము “దెవద త్త*ను బోధించుట 
ఉపమాన సంబంధమును తన కడుపులోనుంచుకొనియే. 

శబ్దము, పరార్థమున [పయోగింపబడుచున్న దనిన, ఇవార్థ మున కంతర్భావము 
తప్పదు. 'సింహోమాణవకః” “పిల్లవాడు సింహమండిీ' _ అనిన సింహమువంటివాడని 
యర్థము, ఇదంతయు ([పక్రియావాక్య విషయము. వాక్యావస్థలో సామానాధికరణ్యమును 
సమర్థించుటకు చెప్పబడినది. 

ఇక లోక పత్య యమగు సమాసపదమునం దంశములు లేవుగాన నీ యుపన్యాస 
మనావళ్యకము, పదములందు వర్ణములను విభజించుట అసత్యమైనట్టు వాక్యమునందు అనగా 
నిచ్చట సమాసపదమునందు, అవయవవిభాగము లేనేలేదు. శసీ శబముగాని దాని యరము 

ని ఉండినగ రోక్లి ప ము ॥/ 
గాని ఉం దా ఆ పితార్థమని చెప్పుట కవకాశము? అని భావము. 141911 

అనతారిక___ ఈ పక్షమే భాష్యమున సిద్ధాంతపక్షముగా స్థాపింపబడినది. 

“ఏతచ్చాాతయు క్రం యత్తస్యామ వోభయంవ ర్రేత | 

ఇతరధాబహ్య పేక్యం స్యాత్”! 

అని అచట భాష్యము, ఆ విషయ మీ కారికలో వ్యాశఖా నింప బడు చున్న ది. 

శో పుంవద్భావస్య సిద్ధ్యర్థం సక్షే త్రీప్రత్యయన్య చః 

బహ్వ పేక్యు మత స్తస్యాముభయ (పతిపాదనమ్ ॥ 420 

పుంవద్భా వస్యడాపుంవదతిదేశమునకును, పశ్నే స్త్రీ పత్యయస్య చడావికిల్పముగ స్రీ ప్రత్యయ 
మగు జీమనకును, సిద్ధ కర్థమ్ = సిద్ధికొర క్రై, బహు, అపేక్ష్య్యమ్ = అధిక మనేకము, కావలసి 
యుండును, అతః, తస్యాం = అందువలన, ఆ ఉపమేయమునందు, ఉభయ [పతిపాదనమ్= 
ఉపమానవచన ఉపమేయవచనముల కుపపాదనము క ర్తవ్యము, 

, తాత్పర్య వివరణములు._ శ్యామా శబ్దమున కుపమేయ మరమను పత్షమునందు, ఇ. మతో" సామానాధికరణ్యము సిద్ధింపదు. కాగా సమాసము రాదు, వచన బలమువలన 
సిదించి ను, మగచప అను గ అర 8 B అధ ఇగ నయ డి i వలా స్థలమున పుంవద్భావసిద్ధికొరకు, అస్తి పూర్వపద వివక్షా 

ము; న ప్పి ది కావలసి వచ్చును. మృగక్షీరా మున్నగు [పయోగములందువలె, 
మృగచపలా అనుచో గూడ నామాన్య వివక్షయేగాని, మృగ స్త్రీ వివక్ష లేదనియు జెప్పవలసి 
యుండును. ఇదంతయు అపేక్ష్యము కావలసివచ్చును దానివలన నరమును [గ్రహించుట 
సులభము గాదు. న 
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శ్యామా శబ్దము గూడ ఉపమానమగు ళన్రినే చెప్పుననిన, శస్త్రీ శ్యామో దేవ 

టి 

ద తః' అనుచోట, “గో స్త్రి యోరుపసర్జనస్య” ' _ అని 1హన్వము సిద్దించునుగాని, ‘తి త్తిరి 

కల్మాషి' _అనుచో జ్మీషృత్యయము లభింపదు. అందుకె. - కల్మాష శబ్దముగాదిట వర్ణ 

వాచకము. తి తిరి కల్మాషి అను సముదాయము తిద్వాచక ము, అని చెప్పవలసి యుండును. 

లేదా = “అ(పధానత్వమను లౌకికో పసర్జ నము (గ హింపబడరు గాన కల్మావ 

శబ్దము |ప్రధానమే. తదంత విధిచేత జీమ సిద్ధించును = అని చెప్పవలెను. అపుడు స్వరవిష 

మున దోషము. 

ఈ విధముగ నీ రెండు పక్షములందును బహ్వర్థా కేక కలదు. కావున శస్త్రి శబ్ద 

మును శ్యామా శబ్దమును గూడ ఉపమేయ అగు దేవద త్తనే చెప్పుననుట యుక్తము. కాగా, 

ప ప “శసిశ్యామా' = అను నుపమాన 
పెన ప్రతిపాదించిన విషయములనన్నిటిని పరిశీలింపగా , స్తై శ్యా 

సమాసమువలన కలుగు శాబ్ది జ్ఞాన మిట్టుండును. 

ఎటు 1? - 'ఉపమేయమును పరిచ్చిదించు, శ్యామయగు శన్ర్రియ, పరిచ్భేదింపబడు 

శాకమయగు డేవద త్రయు, అభిన్న ములు” ణు శాబ్బజ్ఞానమనిన ను శాబ్
దబోధ యనినను నొక్కటియే, 

శీ సాదృశ్యమువలన దేవద త్తకు తదకేదమని భావము. 14201 

య 

అవతారిత_- తదుపరి భాష్య్రగంథము _ *“*యదితావదేవం విగహః కరిష్యతే”, 

“శన్సీవ శ్యామా దేవద త్తేతి”, శస్ర్యాం శ్యామేల్యేతద పేక్షకం స్యాత్ | అధా ప్యేవం వి|గహః 

కరిష్యతే, “యధా శస్త్రీ శ్యామా తద్యదియం దేవద త్తేతి, ఏవమపి దేవదతాయాం శ్యామా 

ఇత్యేతద పేక్ష్యం స్యాత్ '” - అని యున్నది. 

“శస్త్రీ ఇవ శ్యామా దేవదత్తా'” అని వ్మిగహవాక్యమును వర్ణించిన, దేవదత్త 

నలనిదని యర్థమైనను, శన్రి నలుపని సిద్ధింపలేదు. కనుక శ్యామా అను పదమును అచ్చట 

కూడ అపేజింపవలసి యుండును, “యథా శస్త్రీ శ్యామా తథా దేవదత్తా - అని విగహించిన, 

డేవదత నలనిదని తెలుపుటకు శాామాపదము నచ్చట అ హేక్షింపవలసియుండును - అని ఈ 

విధముగ బహ్వపేమ. వర్ణింపబడినది. సమాసమునకు పూర్వ ముపమేయమును బోధించు 

కల్మాష శబ్దమునకు, ఇష్షస్తీపత్య్యయము సిద్ధింపవచ్చును. ఉపమేయలింగమును సిద్ధించును. 

కావున బహ్య పేక్ష యీ విధముగ వ్యాఖ్యానింపబడిన దీ కారికలో. 

శో శ్యామా శ స్తీ యథా శ్యామా శస్త్రీ క ల్పేతిచోచ్యతే | 

" కోవమానేతరయోః శ్యామేత్యేతద పేక్ష్యశే ॥ 421 

శ్యామా శస్త్రీ యథా = చురక త్తివలె నల్టన్లై నది = శస్రీవ శ్యామా, శ్యామా శస్త్రకల్పా = 

నల్లని చురక త్రివంటిది = శ్యామా శస్త్రీవ, ఇతి చ ఉచ్యతే = అనియు విగహము చెస్పబడు 

చున్నది. తత్ర = అందు = ఆ విగ్రహ వాక్యములలో, ఉపమానేతరయోః = ఉపమానము 

నందును, ఉపమేయమునందును, శ్యామా ఇతి ఏతత్ ఆఅ పేశ్యుతే = “నల్దసి అను నీ సామాన్య 

ధర్మసంబంధము కోరబడును. 
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తాత్పర్య వీవరణములు చురక త్రివలె నల్లనిది దేవదత్త అని విిగహము 
చెప్పినపుడు, శ్యామా శబ్దము దేవదత్తనే చెప్పును. శస్త్రీ శబ్ధము కత్తిని మాతమే చెప్పును. 
వాని కౌపమ్యనిమి త్రము నలుపేగాని వేరొకరంగు కాదు అని తెలుపుటకు శ్యామాపద సంబం 
ధా పేక తప్పదు. ఆ పద మొకచోట [శుతవైన రెండవచోట ననుమానింపబడవలెను. అటు 

ఆచ జ్య 
౧] కానిచో ఉపమానోపమేయభావమే కుదురదు. శస్త్రీ శబ్దము శన్రిని బోధించినట్టు శ్యామా శబ్ద 

మును ళస్త్రినే చెప్పిన, దేవదత్తకు శ్యామ గుణసంబంధ మేక్షితమగును. ఇదియే బహ్య పేక్ష 
యని కొందరి మతము. ౪4వ 11 

అభతారిక_ ఏమండీ : “బహ పేక్ష్యం స్యాత్ ' అని తరచుగా ననుచున్నారే. 
బహ్వ పేక్ష యేమున్నది 2 లోక పసిద్ధమగు నర్ధమున క నుగుణముగ విగ హవాక్యమును 
కల్పించవలెను. కావున, ఉపమానమునందును నుపమేయమునందును గూడ శ్యామాపద 
సంబంధ మావళ్యకము. వాక్యమున నక్తే ప్రయోగింపబడుచున గది. లేదా [పయోగింపవలెను, 
ఇక సమాసవృ త్రిలో, రెండవ శ్యామా శబ్ధ మంతర్భ్ఫూతమయి యుండునుగాన దానికి 
(ప్రయోగ మక్క-రలెదు. కాబట్టి బహ్వపేక్ష ఏమిగలదు ? అనిన చెప్పుచున్నారు. 

ళో ఆథశ్యామేవ శస్త్రీయం శ్యామేత్యేవం (పయుజ్యతే । 

శస్రీయధేయం శ్యామేతి తావదేవ (ప్రతీయకే ॥ 422 
అథ = ఇక, క్యామాశస్త్రీ ఇవ ఇయం శ్యామా = నల్టని చురక త్తివలె ఈ దేవద త నల్లనిది, 

% ఆ 
కా నః ల ఇతి ఏవం పయుజ్యతే యది = అని ఇట్ట [ప్రయోగించినను, “శపీ ఇవ ఇయం శ్యామా” = 
టీ క త్తివలె నీమె నల్హనిది, ఇతి ప్రయోగే యావత్ =అను [ప్రయోగమునం దెంతయర్థమో, తావత్ 

ఏవ = అంత యర్థమే, పతీయ తే = (పతీయమానమగుచున్న ది. 

తాత్పర్య వివరణములు___ 'నల్రని కత్తివలె ఈ దేవద త నల్లనిది" - ఆని ఇట్లు, 
ఖే ఆ శ శ్రి క్ న న్య ఉ పమేయముతోడను ఉపమానముతో డను గూడ “నల్లని” అను పదములు |ప్రయోగించినపు 

డును, కత్తివలె సమె నల్లనిది _ అని ఒక పర్యాయమె శ్యామ శబ్దమును [పయోగించినపుడు 
ఎంత యర్థము తోచునో అంతయే యర్థమగును. 1422 

అవతార్ క ఎందు వల్ణిననగా- 

శో ఉపలకణమాత్రార్జా గుణస్యాస్య యది (శుతీః | 

పృథక్ ద్య్వయోః (శుతో౬ ్యేష నేష్టస్యార్థస్య వాచక ॥ 429 

అస్య, గుణస్య శ్రుతిః = ఈ గుణవాచక శబ్ద [శవణము, ఉపలక్షణమా కార్థా యది భవతి= 
ఉపలకించుటకొరకు మా[తమే అయిన, తదా = అపుడు, ఏషః పృథక్ = ఈ గుణశబము, 

ల 

ద వేరుగా, ద్యయోః [(శుతః అపి = ఉపమానోపమేయములందు వినబడినను, ఇష్టస్య అర్ల్హస్య= 
' రు 

కావలసిన, అర్థమునక్ను, వాచకః న భవతి = టోధకము, కాదు. క్ట 

న న Tie 

నముడేళము 905 పదకొండము 

424 
) 

తాత్పర్య వివరణములు-- గుణవాచక శబ్దమును పయోగించుట ఎందులకు ? 

అది వసువును విశేషంచుటకా? లేక ఉపలకత్షించుటకు మ్మాతమెనా + ఉపలక్షణ మాృతార్థ 

మన, దాని నుభయ్మత పయోగించినను, అభీష్టమయిన జౌపమ్య పతిపాదనము జరుగదు. 

ఏలయన. శాంమగుణోపలకితమెన చురక త్రీ, గుణాంతరముచే ఉపలకింపబడిన దేవద త్తను 

ది క్ష్ ప పయోగించినను బొప 
గూడ పరిచ్చేదింపవచ్చును అని యర్థమగును. అపుడు రెండుసార్లు (పయోగిం న! 

మ్యము సాదృశ్యమువలననని యవగతము కాదు. 
142 

అవతారిక. సామాన్య ధర్మవాచకమును |పయోగించుట, ఉపమేయముయొక్క_ 

రూపవిశేషమును, 'ఇదమిద్ధమ'ని బోధించుట కేగాని ఉపలక్షించుటకు మా|తము గాదు అనిన, 

అపుడు 

శో॥ ఉపమేయం తు యద్వ్యాచ్యం తస్యచేత్ (ప్రతిపాదన | 

లా 

చార 

సవ్యాపారాగుణా_స్త త్ర సర్వస్యోో క్రిః సు
కృత్ కుతి ॥1 424 

ఉపమేయం = పోల్పవలసినది = పరిచ్చేద్యము అగు, యత్ వాద్యం = వ అలింయమ 

కలదో, తస్య (పతిపాదనేతువెదాని, స్వరూపజ్ఞాపనమునందై తే, గుణాః సవ్య
ావారాః 5 

చో తత, సకృ్ళత్, శుతౌ = అచట, గుణమున 
కామ మునుగు గుణవాచక ములు పనిచేసిన 

క్షా! న్ ఉ కిః భవతి == అంతకును, ఉపమానమునకును 
కొక పర్యాయమే [శవణమున్నను, సర్వస్య, 

గుణ (పతిపాదనము సిద్ధించును. 

తాత్పర్య వివరణములు--- ఉపమానోపమేయములకు సాదృళ మునుబట్టి సంబంధ 

మును నియమించుటకు గదా గుణవాచక మును (గహించుట. అది వానిలో దేని సమీపమున 

నుచ్చరింపబడినను, సామర్థ్యమువలన, సర్వ|త ఆ గుణసంబంధ మును బోరించసర 

కనుక బహ్వ పేక్ష. కాబట్టి, ఉపమానపదమును, గుణవచనమును, ఉఊపమేయము ం 

424 
నను పక్షము భాష్యమున సిద్ధాంతితము. 

1424 

అవతారిక. (పక్పత సందర్భమున మహాభాష్యమునందు, ఆక్నేప సమాధాన 

కార్రికములు రెండు గలవు. అందు -- 

““ఉ్తప్రమానసమాసే గుణవచనస్య విశేషభాక్స్వాతి, - సామాన్యవచనా |పసిద్ధిః 

అనునది ఆష్షేప వార్తికము. 

“పమానాని సామాన్యవచనై ౭” అను సూత్రముచే విధిపబడిన సమాస ముప 

మాన సమాసము. శస్రీశ్యొమా మున్నగునది. ఇందు గుణవచనము శ్యామా శబ్దము. అది 

శపీ శబముతో సంబంధించియున్నదిగాన విశేషవచనమగునుగాని సామాన్యవచన మెట్టగునుః 

అని ఆక్షేపము. శసీ గత మగు శ్యామత్యమును బోధించునది, ఆశయాంతరగత గుణమును 

బోధింపజాలదు. కాగా సామాన్యవచనము కాదని భావము. ఈ విషయమును (పతిపాదించునది 

ఈ కారిక, 

i 

స wr 
Ma ॥ . 
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శబ్లాంతరాభిసంబంధే సామాన్యవచనః కథమ్ ॥ 425 

(పకారాధార భేదేన == (పకారమును, ఆధారమును వేరగుటబేత 
షమునందు, సంబద్ధమై యుండునది, 
ధము కలిగినపుడు, సామాన్యవచనః = 

విశే, సమవస్థితః == విశే 
శబ్దాంతరాభి సంబంధే = వేగాక శబముతో సంబం 

సామాన్యమును చెప్పునది, కథం భవతి =ఎట్టగును ? 
వ కతల న రంమలు-. (శుక్షాది) గుణవచనములకు సామాన్యవచనత్వము, 

కారికలో, సాధారణం[ధువం ధర్మమ్” ఇత్యాదిగా [పతిపాదింపబడినది. వా ఇచట నది వకగతముగా జిపృబడుటచే నది సాధారణ మెట్లగునను నాశేపము నమంజ సమ కాశయమును నిష్కూర్షించి చెప్పిన ఆ ఆధారముతేత నవచ్చిన్నములై. శ్రవచనములగును. అపుడున్న ఈ గుణము [ప్రధానముగా అభిపాతమయిన నిక నది ఉపమితి [కియలో పనిచేయదు. ఆ వివ . షయము వెనుక, కి77వ లు (| 

a గుణము సాధారణమగుట చేత ఉపమానోపమేయములకు తత్త్వమే = వకత్వమే మతు ద. స దివచ నమునకు [ప్రయోగమే ఉండదు, అభేదోపచారమువలనరో ప్రత్య లోపమువలనన్లో [దవ్యసమానాధికరణముగ గుణవచనము [ప్రయోగింపబడిన అపుడు సమాణాధికరణ సమాసమునకు విషయము. 

కం దనన సామాన్యమనగా సాధారణ ధర్మము, దానిని ముందు చెప్పి, తరువాత నా ధర్మము a చెప్పునది సామాన్యవచనమగును, అందు నియతమగు ఆధార సంబంధముండిన న సమ గుణము. లేదా తనయందున్న ధర్మాంతర భేదమువలనను నగును. ఈ వ వమా ష్ ది అను ల్రి72 వ కొరికలో (పతిపాదితము. ఆ గుణ" 
మవమాన సంబదమో ఉష స క 

గ ద్ద పమేయ సంబద్ధమో అయినపుడు విశేషవవనమె యగును 

ఒకదానితో సంబంధించియనా ను సా ) మర॥మువ స 
న చెప్పల Wn a] ర్ధ్య లన సంబంధము రెండవదాని 

యున్నా నుడు. కాని గుణవచనమనుటచే, ఆ వచన శబము 
యు 

వలన, స 0 ఆ సంబంధ మభిధావ్యాపార గమ్యమే కావలెను, సామర్ల గమ్యమైన జాలదు అని భావము. కాగా సమాసము (పా ప్రింపదని తేలినది. “ - 
ఓక్ శంక కలుగవచ్చును _ “నమాస 

వదన పవృ తికి తరువాత ” 
ముందు పదసంస్కారము నది [పతిబంధింపదుగం ల బౌ విశేషబోధక మైనను, 

దాి' అని అట్టనదగదు. ఏలయనగా 
/ నిరంశమగు సమానపదమును మనము ఆ అపుడు వాని వర్థమనుట్టిగదా పూర్వో త్తరపదములను గల్పింపవలెను ? అపుడు, విశిష్టైర వశష! ముగ మనము విభజింపవలెను, ఇపుడది సామాన్యవచనమే గాదు. ష కాబట్టి ఆషేపము యు క్రమే అని తాత్పర్యము. 14251 

న్వాఖ్యానమునక్రై విభజించుచున్నా ము. 

i 

ee ss జమా అంతక ఆ ైతకకాకకేత 

యే ! ॥ 

సముద్రేశము 907 పదకొండ ము 

426, 421 ] 
అవతారిక “న వాశ్యామత్వస్యోభయ తభావాత్ , 

సామాన్యవచనత్వ (పసిద్ధిః అని పరిహారవార్తికము తడ్వివరణరూప మీ కారికాద్వితంసము. 
తద్వాచకత్వాచ్చ శబ్దస్యై, 

శో॥ సాదృశ్యమా(త్రం సామాన్యం ద్విష్టం క్రైశ్చిత్ (సతీయతే ! 

గుణో భేదేప్యభేదేన ద్వివృ త్తిర్వా వివక్షీతః ॥ 426 

శో వ్యాపారో డాతిభాగస్య [దవ్యయోర్వాభిధిత్సితః | 

రూపాత్సామా న్యవాచిత్వం (ప్రాగ్వా వృ_క్తేరుదాహృతమ్ 1 421 

ద్విషమ్ = ఉపమానోపమేయ ద్వితయమునందున్న, 

ఈ 

"జ 

సామాన్యం = సామాన్యముగా, కై శ్చిత్ పతీయతే = కొందరి 

గుణః వా = లేదా, శ్యామత్యము మున్నగు గుణమే, ఖేదే సత్యపి = [పకార భేదమున్నను, 

అభేదెన = అభిన్నముగ = ఒక్కటిగా, ద్భివృ శ్రీః వికకితం = వాని రెండింటనున్న దిగా 

చెప్పదలంపబడినది. 

‘x 

[దవ్యయో: = ఉపమానోపమేయములందు, 
 జాతిభాగస్య = ఏణత్వ జాతి” - 

ఆను ఆంశమునకు, వ్యాపారః = సాదృశ్యమును తెలియజేయుట అను పని, ఆభిదిత్సితః = 

సామాన్యవాచిత్వం = 
టోధించుటకు దలంపబడినది, రూపాత్ ఇ రూప సాదృశ్య షువలన, నామ 

సామాన్య వచనమగుట కలుగును, అథవా, వృ తేః = లేదా, సమాసవ్చ క్తికి, (పాక్ తత్ = 

పూర్యమున్న, ఆ సామాన్యవచ నత్వము, ఉదాహృతమ్ = ఉదాహరింపబడినది. 

సూ[తమునందున్న సామాన్య శబ్దమున కర్ణము 

భేద ఘటితము. అనగా వేరు పదార్థములకు 

షము = ఉపమా నోపమేయ 

ఒక్క- ఉపమానగతము 

తాత్త్రర్య వినరోణయులు 

సాదృశ్యమే అని వివక్షితము. ఆ సొదృుశ్యము 

అధిక ధర్మములు సమానములయినపుడుండునది. అది ఉభయ ని 

ములు రెండింటియందు నుండుట దానికి స్వభావము. అందువలన, . 

గనేగాని, ఉపమేయమాత గతముగాగాని అది చెప్పబడినను, అభిదయక వ్యాపారమే దాని 

కుభయనిష్టతను జెప్పును 

దు గల ధర్మమును చెప్పునది మాత మే 

యచేయునదియు సామాన్య వచనమే. 

న్యమాహ | దృయోరపి యః 

సామాన్యవచనమనగా, బహుపదార్థములం 

కాదు. రెండు వసుువులందు గల సాదృశ్యమును దెలి 

“న చావశ్యం స ఏవసామాన్యవచనో యో బహూనాం సామా 

సామాన్యమా హ సో౭ పి సౌమాన్యవచనః”' ఎ అని మహాభాష్యము. 

అవతారికలో నిచ్చిన వాలర్తికము తాత్పర్యమును వ్యాఖ్యానించునది రెండ వకారిక. 

ఉపమానోపమేయముల గుణజాతి యనగా, వాని గుణములగు శ్యామాదులందుండు 

రించుట అనగా, ఆ గుణముల అభేద 

ట. ఆకృత్యమును తెలియజేయనదియే 

గుణజాతి సకలా[శయ గతమైనదైై; 

శ్యామత్వము మున్నగు వ్యాపక జాతి. అది వ్యాపా 

పశీతికి కారణమై, జొపమ్య సంబంధమును దెలియచేయు 

సామాన్యవచనముగా నిట వివక్షితము. పరిశీలింపగా, 

: సః rah గ టాం... ఖులా ణా | నాము: eT Te ల్ో యన 

చ “ |. ॥ ee ieee 

ME నద నాలతా యాయ నాలు నలు షు శా నం స వ క ree ne ( 



వాఠత్య్పదీయము 908 వ్య (| 

[ 426, 427 ఆశ్రయభేదముచే భిన్నమగుటవలన, ఉపమితి కీయ కుపయోగింపబడదు* అని వెనుక 
చెప్పబడినది. | 

కొని అది తన ఆధారముల సూక్ష్మవిశేషముల [పతిఫలనముచేత, అవాంతర 
వ్యాష్యజాతి రూపమై ఉపమితి [కియ కుపకరించును, '““రూపాత్ , సామాన్యవాచితంమ్” అని 
కారికలో నున్నది. అనగా ఉపమానోపమేయము లందలి గుణములకు రూప ్ 
ముండుటవలన వాని నొక్కాటిగా దీసికొని జొపమ్య పత్యాయనమును చేయుటచేత శా,మాది 
శబ్దము సామాన్యవచనమగుట. గుణమును జెప్పు శబ్దము, అభేదారోపమువలన [దవ సోదర 
మును అగును. ఆందవలననే కారికలో ““దవ్యయోః”' అనుట, 

ములో సాదృశ్య 

| ఇక పాక్ వృత్తే” _ అను కారికా భాగ వివరణము _ అన్ని శబములును, 
వేరొక శబ్దముతో సంబంధించి నపుడు విశేషవచనములే. అందువలన 'సామాన్యవచనై 8 అను 
పదమునకు, ఆభిసంబంధమునకు బూర్యము సామాన్యవచన మర్థమని భాష్యము, అభిసంబంధ 
వ ప గా పరస్పర మ[శితములయి పదారము లిందు 
సంబద్ధములై యుండునుగాన నిది అభిసంబంధము. ఇక నందు పదార విభాగముడదుగదా ఖల్లో శ ఇ 4 VC అ 

లి 
| 

సమాసమునకు ముందు వగ హవాక్యమునగల సామాన్య బోధకతనుబటి సామాన్యవచన 
(A) 

ఎమ్టారము. ఇట్టు విభిన్న ములయినను రూప 

ము అన్వాఖ్యానము చేయబడుచున్న ది, 
శ్యామాది పదములు సమాసమునం దుపమేయ నం 

దట్టి అవరోధము లేదు. కనుక సామాన్యవచనములు. 
వచనములు. సామాన్యమును ఇపుడు కాకున్న, 

మనగా సమానము, అభిముఖములె , అన 

మనుట. వృత్తి, సంసృష్టారము. వాక్యము, అసంన 
సామాన్యమువలన వాక్యధ ర్మముల చేత, వృ త్తిపద 

బత ములు. కౌని వాక్యమునం 

లేదా, భూత పూర్వగతిచే సామాన్య 
పూర్వము చెప్పియున్స దియు సామానవచన మనుట. శస్త్రీ శబ్దమును ఆంతియే. అది వృత్తిలో, పపమేయజోధకవ భూత పూర్వగతిచేత నుపమానివాచి. ఈ విధముగ సామా న్యవచనత్వము ఉపపన్నము. 1426, 427 

అవతారిక... “ఉఊపమితం వ్యా ఘాదిభిః సామాన్య [పయోగే”” (2-1-56) = అను సూ[తము, ఉప మేయవాచకమునకు ఉపమానవాచకములగు “వ్యా[ఘి, “సింహ” సోమ” _ మున్నగువానితో సమానము (ప్రవర్రించుననియు, సాధారణ ధర్మవాచక కబ్రమున కొ వాక్యమునందు [పయోగమున్నయెడల [పవ ర్రింపదనియు విధించుచున్న ది. ఉదాహరణ 
ములు, పురుషవ్యా[ఘః, “పురుష సింహః'” “నృసోమః” = మున్నగునవి. “పురుషః వా? ఘ 
ఇవశూర$ః* అను వాక్య మునందు పురుషవ్యాాఘ శబములకు సమాసము కలుగదు సావన 
ధర్మమగు శౌర్యమును జెప్పు శూరపదమందు [పయ కముగదా. . - 

ఈ సూ తము సమానాధిక రణాధికారమునందు విధింపబడినది. సమసించు ఫూర్వో 
తర పదములు ఏకాధికరణములు కావతెను, అందొకటి ఉపమానవాచకమును వేరొకటి ఉప 
మయ జోధక మును అయినపుడు వ్యధికరణములగును గాన సమాసమునకు, పురుషో వ్యాఘ ఇవ హూరః.అనుచో ప్రా ప వం ' (పాప్తియే లేదే అని పక్న, అద్దిన పురుషవ్యా[ఘః అను నుదాహరణ 

మళ్లల అ వల్లా. కకక దాం రాం కన్తుయకనా లా. mE 3 :్ ఆపను లం లం - 
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430] 
మున నెట్లు సమాసము (పవ ర్తించినది ? అనియు ప్రతి (ప్రశ్న కలుగును. ఈ విషయమును 

రా art 

యథాభాష్యముగ విచారించిన కారికలు అయిదు. అందు మొదటిది-- 

శో వ్యా_ఘళట్షోయథాళౌర్యాత్ పురుషార్దేఒవతిస్ట తే 1 

తదాధికరణా బేదాత్ సమాసస్యా సంభవః ॥ 428 

వ్యా(ఘశ బ్దఃకావ్యా(ఘ అను శబ్దము, శౌర్యాత్ = శూరత్వమను సాధారణ ధర్మమును తనలో 

నుంచుకొని, పురుషార్థ = అభేదారోపమువలన ఉస మేయమునందు, యదా = ఎపుడు, అవ 

తిష్టతే = ఉండునో, తదా = అపుడు, అధికరణాభేదాత్ = అభిధేయభేదము లేనందున, 

సమాసస్య = సమానాధికరణాధికార విహిత సమాసమునకు, సంభవః ఆస్తి = సంభవ 

ముండును. 

తాత్స్రర్భోం ఎవరణములు-- వ్యాాఘమునకును పురుషునకు సమానమగు ధర్మము 

ఫూరత్వము. దానిని బుచ్చుకొని ఆ ఉపమానోపమేయముల కభేదము. కావున సామానాధి 

కరణ్యమునకు లోపము లేదు. సమాసము [పవ ర్తించును. 14201 

అవతారిక... సమాన ధర్మవాచకమును వాక్యమున [ప్రయోగించిన యెడల. 

₹ో॥ శూరశబ్దిప్రయోగే తు వ్యాఘ్రశబ్దో మృగే స్థితః । 

భిన్నేఒధికరణే వృ త్తేస్మత నై వాస్త సంభవః 
॥ 429 

శూర శబ్ద (పయోగెతు = వూర అను శల మా వాక్యమున (ప్రయోగించిన, వ్యా([ఘ శబ్దః 

= అపుడు '|వా[ఘళి - అను శబ్దము, మృగె = “మృగ జాతీయము” ఆను స్వార్థమునందే, 

సితః భవతి = వ రించునదగును, పురుషుని బోధింపదు, భిన్నే అధికరణ = ఉపమేయము 

కంచె భిన్నమయిన దానియందు, వృ తేః = వ ర్తించుటవలన, త|త జా అచ్చట, సంభవః = 

సమాసము కలుగుట కవకాశము, న, ఏవ, అస్తి = ఉండనే ఉండదు. 

లాత్స్రర్యు బివరణయులు-- ఉపమేయమునందలి సామాన్యధర్మమగు కార్యమును 

స్వళబ్దమె అనగా 'శూరః అను శబ్దమే చెప్పుచున్నది. ఇక వ్యాాఘ శబ్దము “పులి అను 

మృగజాతీయార్థమునే బోధించును ఉపమేయమును బోధింవదు. ఆ వాక్యమునందలి “ఇవ 

అనునది పురుషునకును వ్యా[ఘమునకు గల ఉపమానోపమయత్వమను భేద సంబంధమునే 

ద్యోతన చేయునుగాని యళభేదమును చెప్పదు. కాగా సామానాధికరణ్యమే వానికి లేదాయె. 

సమానాధికరణ |పకరణమునందు విపహితమయిన సమాసమునకు |పాపియే లేదు. ఇట్టుం 

డగా నిక “సామాన్యాపయోగే' _ అను |పతిషేధ మెందులకు ? ఆని భావము. ॥4వి9॥ 

అవతారిక ఈ కారిక | పతిషేదావశ్యకతను సమర్థించుచున్నది. 

శో॥ సామానాధికరణ్యేఒపి గుణ భేదస్య సంభవాత్ | 

|| 
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(పయో గళ్ళూర శబ్దస్య సమా నేఒస్యనుషజ్య శే nh 

. 



వాక్యసదీయము 910 వృతి 

స్తా సత్యకి | దర సత కపి = సామా న్యధర్మము నంతర్భ వింపచేసికొని వ్యాఘ కబము ఖలీ 
ముగ చెప్పినపుడును, గుణభేదస్య = గుణమునకు భేదము, సంభవార్ = సంభవింపవళ్చును 
గాన, హరళబ్బస్య = “శూరః” అను శబ్దమునకు, [పయోగః = [పయోగము, సమాసే అః 
= సమాసమునందు గూడ, అనుషజ్యతే = (పస క్తమగుచున్నది. | 

పవత ఒ రర ములు ఆ సమాన ధర్మము శూరత్యమే అని నియతముగ 
బ్ద ప్రయోగ మావశ్యకమే యగును. ఉపమానోపమేయములకు సామా 

నాధిఠకరణ్యము నుపపొదించుటకు అభేదాధ్యారోపము కావలెను. దానికి హేతువు సమానధర్మ 
ఇ చక్ సియకగజమండవలసి యున్నది. అంతర్బూతమగు గుణము శూరత్వమేయని 
స్ప లులేదు. అది హిం[సత్వము కావచ్చును, లేదా బలవ తంము కానగును ర్స్ 

వ్యా(ఘుమునందు గుణభేదము సంభవముగాన నియమమునకె శూర లును బయోగంతుడ 
అపుడును పా ప్రమగుచున్న సమాసమును వాదించుటకు పతి చేధ మవళ్ళకమనుది 14901 

అఫ్ లు ళు ఉల 3 శ అం కి దలియతేయ న్ | ఓయీ 2 ౧ంహః “వ్యాఘః మున్నగు శబములు పూజను 
న్ నవి శా , “కాకః - మున్నగునవి గర్ష్హను దెలుపునవియని యందురు గదా! 

షాక! అనినను, “పురుషసింహఃి _ అనినను నట పూజాద్యోతకమగు గుణము 
మె అగును, వేరొకటి కానేకాదు. ద కొదు అట్టి యడల ఆనియతగుణమునకు [ప్రసంగము లేదే _ 

లో పూల వొధిళ్న యో దృష్టః కుత్సనోపాధయ శ్చ యే॥ 
షాం భిన్ననిమి_త్రత్వాన్నియమార్ధా పునః (జతిః ॥ 481 

యః జావ, పురుష, వ్యాఘ మొదలగు, పూజోపాధిః = ( 
పూజకు దోతక 

దృష్టః = వాక్యమున జూడబడు Ain ba 
నో అదియు, యేచ = వవియ కి __ ణ్ కుత్సనోపాధయః చ ద 

నిందకు స్ఫోరకములయిన శబములు, దృషాః = చూపబడుచున = అవి 
రకముల బ్ర వై పబడుచున్నవియో, తేషాం = అవి, 
- య క్త్వా = వేరు వేరు కారణముగలవియగునుగాన, పునః (శుతిః = హార మున్నగు 
బముల [ప్రయోగము, నియమార్థా భవతి = నియమమునకై. ఆవశ్యకమగును. 

సన న ఇల్ వినరణములు.__ పూజను పతిపాదించునవిగా ఏ గుణములు ఉపమాన 
ంతర్భూతములయి యుండునందురో ఆ గుణములు, |పకరణబభేదముచే భిన) భినూము 

లయి యుండునుగాన నియతముగ [గహింపబడవు. అందువలన సుణవాచక మనక. సమో 
గము తప్పదు. ఎట్టనిన జూడుడు, “అభిమనాయతే* *స్తమనాయణే' 'దుర్భ నాయకే”. అని 
క్యజ్ (పత్యయాంత ధాతురూపములు కలవుగదా. అట, “మనాయి-అనునది క్యజంతధాతువు 

అనునవి ఉపసర్గ సమానాకారములయిన పూర్వపదములు. వాని యర 
థి ముల నంతర్భవింపజేసికొనియే ప (ప్రత్యయము [పవర్తించినది. అయినను వి 

వాని | పయోగ మనివార్యము. 
“9 కో 
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432) 
“పురుషకాకః' - అను సమానము నిందా |పతిపాదనవరము. నిందకు కారణములు, 

వానికిగల అశుచిభక్షణము, స్థిరముగ నొకచోట నుండకుండుట మున్నగునవి యనేకము 

లుండును. కావున నియతగుణ (పతిపాదనమునకు సామాన్య ధర్మవాచకమునకు |పయోగము 

తప్పనిది. కనుక నిషేధ మావశ్యకము. కాని అపు డుపమేయము సాపేక్షమగును గాన 

సమాసము |పాప్తింపడే. నిషేధ మెందులకు ? అనిన నది యపుడు జ్ఞాపకార్థము. _॥ీళి1॥ 

అవతారిక... వై యధిక రణ్యమువలన = సమానాధికరణత్వము లేనందున 

సామాన్య ధర్మవాచక _పయోగమునందు సమాసప్రాప్తి లేదనినను, సాపేక్షత్వమువలన 

నది పా ప్తింపదనినను, “సామాన్యా పయోగే” అనునది వ్యర్థమయి జ్ఞాపక మగుననుచున్నారు. 

శో ఆసంభవేఒపి వా వృ త్తే స్యాదేతల్పి ౦గ దర్శనమ్ | 
ళం జో గా 

అచ్చేరితి యథభాలింగమభావేఒపి భృళాదిమ ॥ 482 

వృ తేః = సమాసవ కత్తికి, అనంభవే౭ పివా = సంభవములేకున్నను, ఏతత్ = ఈ “సామాన్య 

(పయోగే” అనునది, లింగదర్శనమ్ = జ్ఞాపక [పదర్శనము, స్యాత్ = అగును, యథా = 

ఎట్టు, అభావే౭పి = చ్విపత్యయాంతమున క్యజృత్యయ।ప్రా ప్రి లేకున్నను, భృశాదిషు = 

భృశ - మున్నగువాని విషయమున, అచ్చ్వేరితి = సూ(తమునందలి “అచ్వేః - అను పదము, 

లింగమ్ భవతి = అభూత తద్భావమునకు జ్ఞాపకమగునో అట్టు. 

తాత్పర్యం బివరోణములు- అన్యా పేక్షగలది ఆసమర్థము, ఆంతీయ కాదు వ్యధి 

కరణమయినదియ నసమర్గమే. అట్టి అసామర్థ్యమున్న పుడు సమాసము [పవర్తింపదు. అయి 

నను సామానాధికరణ్యము నూహించి, సమాస వారణమునకై చేయబడిన సామాన్యా! పయోగే 

అనునది వ్వర్థము, కనుక నది జ్ఞాపకము, 

ఏ విషయమునకు జ్ఞాపకమనిన- “పధానము సాపేక్షమయినను, ఆసమర్థము 

కాదు _ అను విషయమున కది జ్ఞాపకము, పధానమయినది స్యతం|త్రమయినడి గనుక దానికి 

అనేక విశేషణముల యపేక్ష ఉండవచ్చును. అ[పధానమట్లు కాదు. ఆదియొక దానితో 

సంబద్ధమయినపుడిక వేరొకదానితో సంబంధింపదు. అట్లు సంబంభించినది ఆ(పధానమె కాదు 

[పధానమయినది తన కుపకారకములగు నెన్నింటితో నయినను నొక్కసారిగ సంబంధింప 

వచ్చును. అయ్యది దాని [ప్రాధాన్యమునకు సకష కమే యగును. కావున న్యాయసిద్ధమగు 

నర్థమునకే ఇది జ్ఞాపకమని యర్థము. ఈ విధమగు జ్ఞాపకమునకు నిదర్శనము గలదు. 

““భృశాదిభ్యో భువ్య చ్వేర్లోపశ్చహలః” ' (8-1-12) ఆను సూ(తమొకటి గలదు. అది భృశ 

మున్నగు శబ్రములకం చె పరముగా, “భవతి అను నర్భమున క్యజృత్యయమును విధించు 

చున్నది. 'భృశాయతే' అని యుదాహరణము. భృశాదులు చ్వి|పత్యయాంతములయినపు డది 

రాకుండుటకు “అచ్వేః _ అను నిషేధ మందు గలదు. చ్విపత్యయాంత మయిన, “భవతి అను 

నర ముక్తమే యగును గాన నిక పత్యయ।ప్రా ప్రియే లేదుగదా. కాని సంభావ ననుజట్టి ఆ 

నిషేధము చేయబడినది. అది చ్వి[పత్యయార్థమయిన, అభూతత ద్భావముననే క్యజ్ వచ్చునని 

జ్ఞాపకము చేయును. అనగా “ఆభృశః భృళః భవతి. 

అ ఆఆీ 
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433 తేనతుల్యం (కియాచేద్వతిః” ఆను సూతమున విచారము 

అవతారొత_ ఉపమాన | ప్రసంగవశమున (పస క్తమగు విచారాంతరము చేయబడును. 
ల్! వత్యన్హావయవే వాక్యే యదౌపమ్యం (పతీయతే । 

తత్రత్యయవిధౌ సూతే నిర్షశోఒయం విచార్యతే ॥ 4883 
వత We ఇల్లి ప = వతి [పత్యయాంత శబ్ద మవయవముగాగల, వాక్యే = “బాహ్మణవధధీతే” 
Mel వాక్యమునందు, యత్ = ఏ, జొపమ్యం = ఉపమానోపమేయభావ సంబంధము, 
a PN అవగతమగుచున్న దో, త [తత్యయవిధౌ = ఆ జొప్యమునకు [పతిపాదకమగు 
(అత్యయమును విధించిన, సూతే = “తేన తుల్యం" ఇత్యాది (5-1-145) సూ|తమునగల, 
అయం = లేనతుల్యం [కియాచేత్”” _ అనునీ, నిర్దేశః = వాక్యవిన్యాసము, విచారతే = 
పరీక్షింపబడుచున్న ది, 

| 

తాత్తర్యం వివరోణములు.. * బాహ్న ణునివ S 
'క్షత్రి యునివలె ము చేయుచునా డి. మర స we ల 
వరిం ద్ద ఇలు * వైవ్యనివలె సంపాదన చేయుచున్నాడు" = 
(బాహ్మణవత్ అధీతే” “క్ష|తియవత్ యుధ్యతే” “వై శ్యవత్ ఆర్షయతి” _ ఈ వాక్యము 

లందు వత్యంతపదములు అవయవములు, ఇందు, ఉపమానోప మేయ భావము గోచరమగు చున్నవి. _వాహ్మణునివలె క్షతియ డధ్యయనము చేయచున్నాడనిన. అధ్యయనమట సమాన ధర్మము. అది ఉపమేయవాచకమునకు సన్నిహితముగ, వినబడుచున్నది. కాని యది అర్థతః ఉపమానగతమును నగును. జొపమ్యమునకు (పతిపాదకమగునది తత్ అను 
వతి (పత్యయము. దానిని విధించిన సూ తము “తేనతుల్యం క్రియా జేద్యతిః' ' (5-1-115) అను సూత్రము. సూత్రమునందలి “క్రియా” అనునది, |పకృత్యరమునకు విశేషణముగా 

నిద్దిింపబడినదా ? (పత్యయార్థమా ? అని విచారము. అందేది న్యాయ్యము : ఎట్రయిన 
లక్ష్యవ్యవస్థలో భేదము లేకుండును 7 అను విషయమును నిర్ణయింపవలెనుగాన నీ విచారము 
ప్రస క్తము. అచట భాష్య మిట్టున్నది. ““ఇదమయు క్రం వ ర్రతే । కిమ1తాయు క్రమ్ ? యత్ 
భతియాసమర్థం [కియా చేత్సా భవతీత్యుచ్య తే । కథం చ తృతీయాసమర్లం నామ కియా 

99 _ Cr ఫ్ థి ఫ్ అని, [కియా అనునది తృతీయా సమర్థమునకు విశేషణమని యంగికరించి 
సిన యా క్షేపమిది. భాష్యకారుని యాశయమేమి ? అని విచారము. 14881 

అవతారిక... ఆశ్నేప తాత్పర్య మీ కారికలో వివరింపబడుచున్నది. 

శ్లో! కిమేత్యుపాధిః (పాథమ్యాత్ (పకృత్యర్థస్య యద్యపి । 
న (ప్రాతిపదికం తత్ర (క్రియావాచ్యుపపద్యతే ॥ 494 

(కీయాఇత్యుపాధి; = సూ[తమునందలి “కియా” 
- చింపగా, . పాథమ్యాత్ = మొదట నుండుటవలన, 
యగు “_గ్రాహ్మణి ముస్నగుదానికి, 

అను విశేషణము, యద్యపి = ఆలో 

(పకృత్యర్థస్య = వతి (ప్రత్యయ (పకృతి 

భవతి = సంబందించదగియుస్నది, పరంతు = కాని, 

; 

| 
| 

| 
క్ 
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) 

లే = అచ్చట, | పాతిపదికం = (పాతిపదికము, |క్రియావాచి = [క్రియను జెప్పుసదియగుట, 

స ఉపపద్యతే = ఉపపస్నముగాదు. 

తాత్బర్భ బీవరణములు 'తృతీయాసమర్థము [క్రియ అయిన్ అనుచున్నారు. 

కాని ఇది అయుక్తము. అది [క్రియ ఎట్టగును ? అనిగదా యాశక్నేపము. "సమర్థః పద విధిః 

(2-1-1) అను సూత్ర (పకారము పదసంబంధి. విధులన్నియు సమర్హాశ్రితములై యండ 

పల. వతిపత్యయ విధియు నట్టిది. సామర్థ్యమనగా (్రకృత్యర్థమునకు (ప్రత్యయార్థ వ్య పక్ష. 

(ప్రకృత్యర్థ ముపమానము. (ప్రత్యయార్థ ముపమేయము. "తేన అనుటచే. [ప్రకృతివాచకము 

కంచె బరముగానున్న తృతీయ సమర్థ విభక్తి. తృతీయా సమర్థమనగా (బాహ్మ ణన 

మున్నగునది. “తేని అనునది సూతమున ముందుగా నుండుటవలనను. [క్రమమును దప్పింప 

పనిలేదు గావునను, దానికే [కియా అనునది విశేషణమగునని, స్థాన |ప్రమాణమువలిన నిర్లేయ 

మగుచున్నది, అపుడు, తృతీయా సమర్థ ము [క్రియ యయినచో నని చెప్పబడకున్నను నది 

న్యాయ|పా ప్రమగుటచే చెప్పినర్తే. అందువలన, “ఊఉచ్యతే' అని భాష్యములో చెప్పబడినది. 

తృతీయావిభ క్తి, |ద్రవ్యవాచియగు |పాతిపదికముకం'టె విధింపబడును. ఆది 

కియావాచి గాదు. సాధింపబడునది [కియ. అయ్యిది తిజంతపద గోచరమగునది. కావున 

అసంభవమువలన తృతీయా సమర్థమునకు “కియా” అనునది సంబంధింపదని తాత్పర్యము. 

తృతీయాంతమగు సమర్థ విభ క్రకంతము తృతీయా సమర్థము. 

[పకృత మైస యర్థమును బోధించుటకు తగిస తృతీయావిభ శీ ఆంతమందు 

గలిగిస పదము తృతీయాసమర్గము వి గహవాక ముస “బాహ్మణేనతుల్యమ్' అని యుస్నది. 

ఇందు “బాహ్మణేన' అనుసది తృతీయా సమర్థ ము. 
114841 

అవతారిత__ పోనిండు. వికెషణముగా జెప్పబడుట వ్యర్ధము కాకుండుటకు 

తద్బలమువలన, తృతీయాసమర్గ్థము క్రియావాచియగునందు మా యనిన 

శో॥ స త్వవృ_ తస్య శ్రేషే వా తృతీయా సాధచనేఒపివా | 
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దవ్యమునందు వంర్తించిన |పాతిపదికమునకు, శేచేవా = శెషసంబంధము 

స త్త్వవృత్తస్య = వి 
కియాకారక సంబంధ మునందుగాని, తృతీయాభవతి = 0 

నందుగా ని, సాధనేఒపీవా= 

విభక్తి (ప్రత్యయము వచ్చును, తిజామ్ = తిజంత ములు, అస త్త్యవాచిత్వాత్ = [ద్రవ్యమును 

జోధించునవి కావుగాన, ఉభయం తత్ = శేషసంబద్ధ నిమిత్త విభ క్రిగాని సాధన విభ క్రిగాని, 

న విద్యతే = ఉండదు. 
- 

తాత్సర్య వివర ణములు--- సత్త్యమనగా [దవ్యము, “సేద న్లి అస్మిగ్ జాతిగుణ 

[కియా :” అని వ్యుత్పత్తి. జాతికిని, గుణములకును, |కియలకును ఆశ్రయమయినరది అని 

స తవ పకారమునుబటి దానికి వాచకమగు విభ క్రి 
యర్థము. అస త్త్వము, విభ క్యర్థమునకు జేయు నుపకారము బట్టి దానికి వా క్రి 

[58] 
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నాశ యించును. ఉపకారమనగా నది [(కియాకారక సంబంధమును. తన్మూలకమగు శో 
సంబంధమును గూడ నగును, ఎట్టనగా = అధ్యయనేన వసతి = చదువు కారణముగా నుంటు 
న్నాడు. “దధ్నా జడః' = పెరుగు త్రాగుట మూలముగ మందుడు. “తపసా కృళః'= తపస్సు 
చేత కృశించియున్నాడు. “ధనేన కులమ్” = ధన నిమి త్తముగా నేర్పడిన కులము. ఈ 
స్థలములందు హేతు హేతుమద్భావము శేష సంబంధము. “దా తేణ లునాతి” == కొడవలితో 
గయదున్నా డు. 'పరజనా ఛినత్తి' = గొడ్డలితో నజకుచున్నాడు - మున్నగుచోట్ట (క్రియా 
కొరకో సంబంధమే తృతీయార్థము. ఈ రెండు సంబంధములును [కియావాచకములగు తిజంత 
ములకు సంభవింపవు, [క్రియకు సాధ్యమగుట స్వభావము. దవ్యమునకు సిదత స్వభావము. 
కాగా [కియావాచులు తృతీయా సమర్థములు కావు, న 

| అయిన నొక (ప్రశ్న గలదు. అస త్యవాచకమునకు కరణార్థమున తృతీయ 
“కరణేచస్తో కాల్పకృ చ్చక తిపయస్యాస త్ర్వవచనస్య'* (2-8-88) ఆను స్తూతమచే, 
స్రోకేనము క్రః మున్నగుచోట విధింపబడినదిగదా. కాగా (దవ్యభిన్నమయినదియు కరణము 
కావచ్చునే యనిన నట నది అల్పత్వరూప ధర్మమా[తవచనము. ధర్మము [దవ్యమువంటిదే. 
[క్రియ సాధ్యముగాని సిద్ధముగాదు, 148951 

అవతారిక “పాక, 'యాగః - మున్నగు భావఘజాంతము 
ములు తృతీయా సమర్థములు కానగుననిన_ - గాం లలా ్రైయావాచక 

లో॥ పాకాదయ_స్తృతీయానాాః సత్యధర్మ సమన్వయాతీ్ । 

న క్రియేత్యపదిశ్య నే కృత్వోఒర్ధ (పత్యయే యథా ॥ 486 

తృతీయా న్రాః = తృతీయావిభ క్ర్యంతములగు, పాకాదయః = పాక” మున్నగునవి, స త్తధర్మ 
సమన్వయాత్ = ద్రవ్య ధర్మమగు సిద్ధత్వము కలవగుటవలన , (కియా ఇతి = [కియా 
వచనములని, కృత్వో౭ర్థ |పత్యయే యథా = 'కృత్వసుచ్” మున్నగు ప్రత్యయముల విష 
యమునందువలె, న అపదిశ్య నే = వ్యవహరింపబడవు. 

తాత్బ్రర్య బివరణములు_ సిదావసలోనున ప 'ఘజ్” మున్నగునవి, [కియవసాధ్యావస్లలో కుండా రరమ కను ప. wins స్ట ర్ధ తాదులు [కియాభిధాయు 
లని వ్యవహరింపబడవు. కనుకనే వానికి లింగసంఖ్య లున్నవి. కృదంతములచే అభిహితమయిన 
భావము [దవ్యమువలె భాసించునందురు = ““కృదభిహితో భావో (ద్రవ్యవత్ | పకాళతే” 
సద్ధతగూడ (కియాధర్మమే అందువలన “|దవ్యమువలె' ననుట. అది సాధ్యముగాదు గనుక 
క్రియ కాకున్నను, భూతపూర్వ [కియా సంబంధమువలన “తద్దర్మమిను వ్యవహారము 
మా|తమే, అందువలననే ఘజఇాద్యంతములగు పాక; మున్నగు శబములతో నన్వయించు 

_ కృత్వ సుజాద్యంత శబ్దములకు (పయోగములుండవు, “పంచకృత్యః పచతి' అనునటు “పంచ 
కృత్వః పాఠః” అను (ప్రయోగ ముపపన్నము గాదు. “సంథ్యాయాః [కియాభ్యావృ త్రి గణనే 
కృత్వసుచ్ (5-4-17) అని సూ|తము. (క్రియకు అభ్యావృ త్తి యనగా మరల మరల 

tr 
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పవృ త్రి. అది సాధ్యమగు క్రియకే సంభవించును. ఘఖాది (పత్యయాంతములతో నన్వ 

యింను కృత్వసుజాది పత్యయాంత శబ్దముల [ప్రయోగములు లేనందున. “పాకః '-నున్నగు 

నవి (కియావచనములు కావని నిశ్చితమయినల్రి. అంతటను వానికి [కియావాచితా వ్యవహారము 

లేకుండుట న్యాయ్మపా ప్రము. 14861 

ఆవతారిక_. *“తుమున్' అను |పత్యయము స్వార్థ మునందు విధింపబడినది. 

స్వార్థమనగా ధాత్యర్థము = క్రియ, తుమున్నంతము కృదంతముగాన పాతిపదిక ము, కియా 

వాచి. కనుకనే “'“పంచకృత్వః గన్తుమ్' అని తద్యోగమున 'కృత్వసుచ్' పత్యయ మగపడు 

చున్నది. ఆ విధముగనే 'ద్విః భుక్త్వా” = రెండు పర్యాయములు భుజించి - మున్నగు [పయో 

గములందును కృత్యోర్థ (ప్రత్యయ మగుపడుటవలన కా (ప్రత్యయాదులును సాధ్య (కియా 

వచనములు గలవుగదా యనిన- 

లో॥ యేచావ్యయ కృతః కేచిక్ (క్రియాధర్మ సమన్వితా: | 

కేషామస త్యవాచిత్వం తిజన్నైర్న విశిష్యతే i 437 
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యే చ డా ఏయవి, కేచిత్ = కొన్ని, అవ్యయకృతః = అవ్యయసంజ్ఞా పయోజక కృదంత 

ములు, |క్రియాధర్మ సమన్వితాః ఇ (కియాధర్మమగు సాధ్యత్వముతో గూడినవి, స్తి= 

కలవో, తేషాంజూవానికీ, అస త్త్వవాచిత్వం = |దవ్యార్థ వాచులు కాకుండుట, తిజనైైః = 

లిజంత శోబ్దములతో, న విశిష్యతే = బేదంపదు, (అనగా తత్తుల్యమే యనుట). 

తాత్ఫర్భోం వివరణములు--- తుమున్నంతములు, క్రాాంతములును అవ్యయములు. 

కావున వాని నవ్యయకృత్తులందురు. అవి సాధ్యస్వభావ |క్రియాధర్మములు కి లవి. ఆభఖ్యాత 

తుల్య ములే. తిజంత పదములకు తృతీయా (పతకయములు లేనట్టు వానికిని నవి యుండవు. 

కావున నవి తృతీయా సమర్థములు కావు. |ప్రాతిపదికార్థమున _పధమా విభ క్తి పత్యయములు 

వానికిని రావచ్చును, [ఉలి ॥ 

అవతారిక. పోనిండు. కృత్యపత్యయ వాచ్యమగు (క్రియ [కియాంతరమునకు 

సాధనమగును. కావున “శయితవ్యి మున్నగునవి, తృతీయాంతములు సంభవించ వచ్చునుగ దా 

యనిన= 

శో కృత్వసుజ్విషయా యాపి శయితవ్యాదిషు కియా ! 

ఉపమానోపమేయత్వం త[తాత్య న్తమసంభవి || 438 

యా అపి = ఏ యదియు, కృత్య సుజ్విషయా = కృత్వ సుజంతము లన్వయించు, శయిత 
వ్యాదిషు = “శయితవ్య' మున్నగువాని యందలి, [కియా = [క్రియ గలదో, త|త = అందు, 

ఉపమానోప మేయత్వం = ఉపమానోపమేయ భావము, అత్యంతం = ఎంతమాతమును, 

అసంభవి = సంభవీంపనిది. 



వాక్యపదీయము 916 ' వృత్తి . 
[439 తాత్త్రర్ళ్భొం విభరణయులు...... పంచకృత్వః శయితవ్యమ్'' = అయిదుసారు శయ 

(లు నింపద గి యుండుట _ అని యనుట గలదు. అందువలన శయితవ్యాదులందు [కియ సాధ్య 
స్వభావమే. కాని ఆ విషయమున నుపమానోపమేయ భావమునకు సంభవము లేదు. *శయి 
తవ్యెన తుల్యః దేవద త్రః'' = నిదింపదగుటతో దేవదతుడు సమానుడు _ ఆని యిట్లు వ్యవ ర 

య హారములు లేవుగదా. కాబట్టి శయితవ్యవంటి క్రియావాచి 
నకు [పకృతులనుట సమ్మతము గాదు. 

i ఇచట ధాతువే సాధ్యావస్థలోని [క్రియను దెలియజేయునది గదా. తదతిరి క్షమగు 
పత్యయవాచ్య కీయ యింక నేది గలదు? ““శయోరేవ కృత్య కఖలరాఃి” (8-4-70) 
అను స 

హితవు 
ఆ సూ[తముచే భావక ర్మార్థములందే కృత్య [పత్యయములు విహితములు గదా. కావున ట భావమనగా ధాతువాచ్యమగు భావనయే. అదియే డయ యనియు వ్యవహరింపబడును 
గదా యని శంక కలుగును _ దానికిట్టు సమాధానము. 

తృతీయాంతములు వత్తి [ప్రత్యయము 

) కృదంత స్థలములందు, ధాతువు, 
బోధింపదు. అనగా (ప్రస్తుతము జరుగుచున్న 
దానినే చెప్పును. ఆ క్రియ, తక్సాధనమైన కా 

వర్తమానమయిన భావ్యత్వముగల క్రియను 

దానిగా జెప్పదు. వేరొక యవస్థలో జరిగిన 
న రక మునకు అవచ్చేదకము. కారకము [పత 
Wn తత్సంబంధమువలన (క్రియకు భావ్యత్ర వ్యజ్యమానము _ “పచతి దేవద తః = 
న య! వంట చేయుచున్నాడు ; అందుము ఇట లకారార్థము కర వాని సంబంధమువలన 

ధాత్వర్థమగు వర్తమాన పచిక్రియ భావ్యము. అశక్లే “పాచకఃి అను క స [ గమసేయము. “ఆన తే ద. [1 స్ 8 అను కృదంత స్థలములందును 
స్వ . § ద తేన = దేవదత్తుడు ఉండుట. ఇట లకారార్థము భావన, తత్సం 

జ 0 లన ధాత్వర్థమునకును భావ్యత. కాగా, [పకృతి వాచ్యమగు భావము వేరు. లకార వాచ్యము వేరు. కృత్య |పత్యయాంతములందును, కా్వాపత్యయాంతములందును, [పత్య యార్థమగు భావము వేరు. అది బాహ్యము. 1488» 

అవతారిక... ఉపమానోపమేయ భావము, శయితవ్య' మున్నగు కృత్య _పత్య యాంత వాచ్య క్రియతో నత్యంతమసంభావితమంటిరే ? ఎందువలన 

శో॥ న కేవలౌ _దవ్యగుణా తద్వాన్వాప్యు పమీయతే । 
శయితవ్యాదిభిన్నే షు నోపమార్లోఒ స్తికశ్చన ॥ 439 

౪ యితవ్యాదిభిః = 'శయితవ్య” మున్నగు పదములకు వాచ్యములగు | కియలతో, కేవలౌ[ద 
వ్యగుణా = కేవల దవ్యముగాని కేవల గుణముగాని, తద్వాన్ వా అపి = లేదా [దవ్యవత్తు 
గాని గుణవత్తుగాని, న ఉపమీయతే ఇ పోల్పబడదు, తేషు = వానిలో, ఉపమారః=సాద శో 
నిమిత్తమైన అన్వయి ధర్మము, కశ్చ న=వదియు, న అసి= లేదు. న | 

క తాత్మర్య్భం ఎవరణములు___ “శయితవ్యమ్" - అనగా శయన (క్రియ. తత్తుల్యుడు దత్తుడు అని వివక్షించి, ““శయతమ్యేన తుల్యో దేవదత్రః'” అని ఎవరును (పయోగింపరు. 

నముద్దేళము 917 పదకాండము 

441] శన 

దవ్యమునకును |క్రియకును నుపమానోపమేయ భావము అసంభవి. అటులనే “శయితవ్య 

తుల్యం స్టాల్యమ్' అని గుణమును [కియతో పోల్పము. [దవ్యమున కాాశయమగునదియు 

[క్రియతో బోల్చబడదు. 'శయితవ్య తుల్యము దేవదత్తుని స్వత్వము = అను వ్యవహారమున 

లేదు. 'శయితవ్య తుల్యుడు స్థూలుడు' = అని గుణికిని |క్రియకును నొపమ్యము ఎచ్చటను 

లెదు. సాదృశ్య హేతువగు ధర్మము లేకుండుటయే కారణను. (పసిద్దమయిన గుణమో 

'కియయో ఉపమానోపమేయ భావమునకు నిమిత్తము, చం|దునకును ముఖమునకునువలె 

నేదేని యుండవలను గదా. పై వ్యవహారములలో నట్టి |పసిద్ధి లేదు. 14891 

అవ తొరిక [క్రియకును [దవ్యగుణములకును సమా నధర్మము లేకపోలేదు. కాని 

అద్ వాక్యముసందు (పయోగింపబడదు. అందువలన నుపమానోప మెయభ్ధావ (పతీతి కలుగ 

లేదు, అని యందురేని అది యు కము గాదు. జొపమ్యమున కుపప త్తియే లేదుగదా. 

శో ఉసమానోపమేయత్వే (ద్రవ్యేచాను క్త ధర్మిణీ ! 

నిమి తత్వేన గమ్య _న్తే రూఢయోగాః క్రియాగుణాః ॥ 440 

అనుక ధర్మిణి = అభిహితము కాని సదృశ ధర్మముగల, (దవే చ= దవ్యమునందును, 

ఉపమానోపమేయత్వే = ఉపమానోపమేయ భావమునందు, రూఢయోగాః = నిరూఢమయిన 

సంబంధము గల, [కియాగుణాః = కియలును గుణ్యములును, నిమి త్తత్వేన = ఉపమానోప 

మేయ భావమునకు నిమి త్తముగా, గమ్య నే = పతీయమానము లగును, 

తాల్ఫేర్భం విచరణములు.-- సాదృశ్య పయోజకమగు ధర్మము, వాక్యమున 

చెప్పబడకపోయినను, పసిద్ధివలన, పదార్థమునం దేకదేశములా ఇవి యనునట్లు అదినా 

భూతములయి | క్రియానిమి త్రకములును గుణనిమి త్రకములునునగు సంబంధము లుపమానోప 

వేయములకు (పతీతములగును. ముఖము చందుని బోలియున్నదనిన, కాంతిమంత మని 

చెస్పనక్కఅలేదు. ఆ ఉపమానోపమేయభావము (పసిద్ధము. “శయితవ్యముతో తుల్యము 

ఆనిన న'ప్రేదియు [పతీయమానమగుట లేదు. ఎందువలన? ఆ బాపమ్మ మనుపపన్నము 

గనుక. అనుట 
14401 

అవతారిక  పోనిండు. క్రియతో |కియావత్తు పోల్పబడనగునే యనిన- 

శో హోతవ్య సదృళో హోతేత్యతా హ్యర్థోన విద్యతే | 

విరోధాత్ [కియయాతన్మాత్ [కియావానో షసమీయతే ॥ 441 

హోతవ్య సదృశ ౪ హోతా = హోమ [కియాతుల్యుడు హోత, ఇత్య[తాపి = అనుచో గూడ, 

అరః = ఉపమా (ప్రయోజనము, న విద్యలే = లేదు, కుతః ? = ఎందువలన ననగా, విరో 

దక _ విరోధముండుట వలన, _ తస్మాత్ = ఆ హేతువులన, _ [కియయా = క్రియతో, 
[క్రియావాన్ = ఆ క్రియ క్మాశయ భూతమగునది, న ఉపమీయతే == పోల్పబడదు. 



వాక్యపదీయము 
918 వృ శ్రి 

కా | ee 
| 442 ACE వివరొణమ లు. శయితవ్యేన తుల్యః శాయకః = పండుకొనుటతో దుల్యుడు పండుకొనువాడు. 

. “హోతశ్రవేన తుల్యః హోతా” = వోవుసమానుడు హోత _ అని యిట్లు కృత (పత్యయాంత (కీయావాచకముతో [కీయా[శయుని బోల్చుట యు కము గాదు /. కయక స్వభావము సాధనీయత = చేయదగిన పనియె యుండుట. [కియావంతము సద స వము కట్టు పరస్పర విరుద్ధ ములగుటవలన వానికి సమాన ధర్మ యోగము సంభవింపదు మే త థిన్నములగు [కియా [ద్రవ్యములకు జొపమ్యము నువపాదించుట [పయోజన విరహితమ 141 

అవతారిక అటభ్రయిన రెండు క్రియల కుపమానోపమేయభావ ముండునాయనిన__ 
భో! (కియా సమానజాతీయా తద్భావాన్నోవమీయతే । 

జాతిభేదేఒపి పాకేనభిన్నాః పాకాదయః క్రియాః ॥ 442 
సమాన జాతీయా [కియా = సమానమగు జాతికి చెందిన [కియ 
వలన = ఐక్యమువలన ననుట, 
జాతిభేదే సత్యపి = జాతిభేద ము 
= పాక క్రియ మున్నగు, [కియాః 
న ఉపమీయ నే = ఉపమింపబడవ 

| తద్భావాత్ = త_త్తంము 
న ఉపమీయతే = ఒకదానితో నొక్షటి ఉపమింపబడదు, 
న్నపుడును, భిన్నాః = భిన్న భీన్నములగు, పాకాదయః 
= (కీయలు, పాకేన ఇ పాక [కియతో నాక పాక క్రియగా, 

తాత్తుర “లీ విభరోణములు_._. ౬ కేజాతికిచెందిన క్రియ లయినచో నందొకటి వేరొక 
* అపుడు వానికి ఐక్కమే ఆయె. కాప 

మును నావశళ్యకములు. ్ర జొపమ్యమునకు భేదమును నభేద 
“శయితవ్యేన తుల్వం శయితవమ్” _ ౪ 

మును నావ $ం శయితవ్యమ్” = పండుకొనదగుటతో స చ ్నదగుట - అధ్యేతవ్యేన తుల్య మధ్యేతవ్యమ్”” = అధ్యయన క్రియతో (| మ్ అధ్యయన [కియ _ అని: యిట్టాపమ్యము నుపపాదించుట కేమి యరము? యదవ మున్న పుడు, “గోవువంటిది గోవు అని యనరుగదా | థాష్యకారుడు “యది వమానం తదేవోపమేయం క ఇహ ఉపమారో గౌరవ గారితి” _ అని చెవి అభి పాయముతోడనే, భిన్నములెన ప న స వన లద 
నిమి తక స ్నమిలై. పదార్థములయినను నేకజాతీయములగుట వలన, జాతిభేద క్రకమయిన ఉపమానోపమేయభావము వానికి ఘటింపదని భావము. 

ఆ విధముగనే అత్యంత భేదముగల న 
“వ క్షవ్యేన తుల్యం పఠితవ్యమ్ చెప్ప పీ త ము. 

ర్త = చెప్పబడుట, ఏవబడుట తుల౭ము ప 

ea = కములు = అని వవహ ర నొనరర్కమున కట సంభవముండదు. “అధథానదుపమాన మన్యదుపమేయం క్ర బార గౌరివాశ్వ ఇతి” - అని భాష్యము. ఉపమా నోపమేయమవు లత్యంతభిన్నములయిన గొవువంటి దశ్వమనుటలో నరమే 
మి? “ఉపమానోవమేయత జ 3 3 

అని 485 వ కారికలో చెప్పబడినది. ఏం త్మతాత్యంత మనంభవి”* _ 

క్ ఇ క్రియతో (దవ్యగుణాదులకు, వానియందుగల సత్త్వము. జ్లేయత్వము, 
లాలీ జా 

నముద్దేశము 919 పదకొండము 

444] 
మున్నగు ధర్మములను బుచ్చుకొని సాదృుశ్యముండునుగాన జొపమ్యము 

గదా యనవచ్చును. కాని ఆ ధర్మములు సర్వార్థ సాధారణములు. కావున నవి యుపమా 

నిమి త్రములు కాజాలవు. స_త్యమనగా వస్తుత్వము. జ్ఞేయత్యమనగా జ్ఞానములో విషయమగుట 

సకల వస్తువులందును నా ధర్మము లుండును. అవి సాదృశ్యమును వచించుటకు |పయోజక 

ములు కావు” = అని పూర్వపక్ష భాష్య తాత్పర్యము. 1442 

సంభవింప వచ్చును 

అవతారిక 'శయితవ్యమ్' మున్నగు పదములందలి సజాతీయ |కియలకు 

ఎట్లో భేదమును గల్పించి. ఉపమానోపమేయభావము నుపఫాదించుటయు గిలదు. ఎట్టన- 
లు 

శో ఆధార భేదాద్భిన్నానా ముపమానస్య సంభవః | 

అధ్యేత వ్యేన విప్రాణాం తుల్య మధ్యయనం విశామ్ ॥ 448 

ఆధారభేదాక్ = ఆశయమగు [దవ్యముయొక్క భేదమువలన. _ భిన్నాయాం = భేదముగలది 

యగు సజాతీయ [కియ విషయమున, _ ఉపమానస్య = ఉపమానోపమేయ భావమునకు, 

సంభవః భవతి = సంభవము కలుగును - (ఎట్టనగా), వి|పాణామ్ = [బాహ్మణులి, అధ్యె 

తవ్యేన = అధ్యయనముతో, విశామ్ = వై శ్యల, అధ్యయనం = అధ్యయనము, తుల్యమ్ = 

సమానము (అని చెప్పవచ్చును). 

తొత్తర్భ ఎవివరణములు._-- |కియలు సమాన జాతీయములయినను, వాని కాయ 

ములు వేరు వేరయినపుడు వానినిబట్టి భేదమును, జాతి అనుగత మై యుండుటచే సామ్యమును 

నుండును. కావున భేదాభేదములున్న ప్పుడు సంభవించు ఉపమానోప మేయభావ ముపపాద్యము 

ఎట్టనగా = “ బాహ్మణానామధ్యేత వ్యేన సదృ్భశమిదం క్ష[తియాదినా మధ్యయనమ్'' = 

'బాహ్మణుల యథఢ్యయనముతో నీ క్షత్రియాదుల యధ్యయనము తుల్యము" “రాజ్ఞః శయిత 

వ్యేన తుల్యం దేవద'త్తస్య శయితవ్యమ్' “రాజుగారి శయనముతో దేవదత్తుని శయన [క్రియ 

సమానము” - ఇత్యాది [ప్రయోగములు దృష్టములు. అధ్యయన శయన [కియలకు, (మూహ్మా 

శయములవలనను, రాజు, దేవదత్తుడును అను ఆశయముల 
, క|తియులు అను నా 

ష్ న 144లీ॥ 
భేదమువలన భేద ముపపాదితము. కావున నుపమానోప మెయభావము సంగతము. 

అవతారిక... ఓయీ : భేద |పతిప త్రికొరకు, [కియావాచక శబ్దము, ఆశయము 

నపేక్షించుచున్నదని తేలినదిగదా ౩ ఆపుడడి సాపే క్షమగుటచే అస మర్గమగును. అస మర్గమైన 

తద్ధితవృ త్తి (పా ప్తింపదెయనిన-- 

లో అర్జాత్ (పకరణాద్వాపి యశ్రాపేక్యం (పతీయతే | 

సామర్థ్యాదన పేక్షస్య తస్య నృ _త్తిః (పసజ్య తే ॥ 

[పకరణాద్వా అపి 22 
య।త = ఏ విషయమునందు, అర్గాత్ = సామర్హ్యమువలన గాని, 

సక , 3 (పతీయతే = (పతీతి 
పక రణమువలన నయినగాని, అ పేక్యమ్ = ఆ పేత్షింపవలసినది, 
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గోచరమగునో, తత = ఆ విషయమునందు, అనపేక్షస్య = సాపేక్షముగాని, సామర్థ్యాత్ = 
దానికి, వృత్తిః = ఏకాక్థిభావమను సామర్థ్యమువలన గలుగు తద్దిత వృత్తి, [పసజ్యలే = 
(పస క్రమేయగును, 

తాత్సర్భం వివరణములు.___ '““అధ్యేతవ్యేన సదృశమరధ్యేతవ్యమ్'' అనియే చెప్పి 
నను, ఆ అధ్యయనమున కాశయభూతులగు |బాహ్మణ శ|తియాదులకు సామర్గ్యమువలన 
(పతీతి కలుగును. లేదా పక రణమువలన నది సిద్ధింపవచ్చును, అపుడు సాపేక్షత వేరుగాన 
తద్ధితవృ త్రియగు వతి పత్యయాంత [ప్రయోగము సంభవించును. 

మరియు _ “(జావహ్మణానాం' అనియు, “కత్రి యాణాంి - అనియు వ్య స్రపదము 
లుగా గాక 'ద్రాహ్మణాధ్యేతమ్మే న తుల్యం కత్తి యాధ్యేతవ్యమ్ _ '“రాజళయితవ్య సద్భ 
శమ్, దేవదత్త శయితవ్యమ్”” అని సమాసముచేసి _పయోగించిన, వఏకార్డిభావమువలన నిక 
సాపేకత యుండదు. ఆ విధముగనే _ “స్థాతమ్యేన తుల్యం గమనం, "మందత్వాత్”' = 
మందముగ నుండుటవలన నీ నడక నిలుకడతో తుల్యముగ నున్నది. ““నృత్తే న తుల్యం 
గమనం బహువికారత్వాత్ '” జా చాల వికారములు గలదై యండుటవలన నడక నాట్సమువలె 
నున్నది - అను వ్యవహారములలో, భిన్న జాతీయములగు స్థాన గమన క్రియలకును, నృత్త 
గమన [కియలకును నుపమానోప మేయభావ మగపడుచున్నది. న్ 

కృ [తృత్యయములచే అభిహితమయిన భావము [దవ్యమువలె భాసించునని చెప్ప 
బడినది. అంతియకాదు. అడి [కియవలెగూడ భాసించును. '““తుమున్మ్ణ్వులౌ [కియాయాం 
క్రియార్థాయామ్' ' (8-8-10) అని సూతము. ఒక [కీయ కింకొక కయ [పయోజనమయి, 
తద్వాచక [కియాపదము సమీపమున నుచ్చరింపబడినపుడు తుమున్, ణ్వుల్ అను (ప్రత్య 
యములు భవిష్యదర్థమున, ధాతువునకు బరముగానగునని యర్థము. కృష్ణం [ద్రవం యాతి. 
“కృష్ణం దర్శకోయాతి' = అని యుదాహరణములు. “భోక్తుం పాకః' = భుజించుటకు పాకము 
అనియు, 'భోక్తుం పచతి” _ అని తిజంత ముపపదముగ నున్నప్పుడువలె, తుమున్ [పత్యయ 
[ప్రయోగము కలదు. అచ్చే “బోద్ధుం పాఠః", “కారకస్య గతి8ః' అనియు [ప్రయోగములు 
దృష్టములు. ఇట “పాఠః పాఠః గతిః _ అను కృద్వ్య త్తులచే అభిపాతమయిన భావము [క్రియ 
వలె భాసించిననే, వానికి ఉపప త్తి, 

ఇట కియకు వాచకములు, ధాతు భాగమును, (పత్యయభాగమును గూడ నగు 
చున్నవి గదా. కాగా ధాతువాచ్య [క్రియ నాాశయించియే తుమునాదులు [ప్రవ రించుననరాదా అ 

శాత 

యనిన నట్టన గాదు. కియార్థ మయిన క్రియ అనగా భోజనార్థమయిన పాక్త కియ గదా. 
ఆ పాకము, సిద్ధమయినదే భోజనార్థమగును కావున | పత్యయవాచ్య |క్రియయే తుమునాదు 
లన్వయించుటకు యోగము, 

ప వమ భోక్తుం పాఠః” అనునట్టు, “*పంచకృత్వః పాకఃి' - అయిదు 
్యయములుగా ము = అని యిట్టు ఏల (ప్రయోగింపరాదు ? అనిన - (కియయొక 

వన 

నాతో 

సముజదేశము 
921 పదకొండ ము 
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వృ తి గణనమున “కృత్వ సుచ్ (ప్రత్యయము విధింపబడినదిగ దా. అఖావృ త్రి యనగా 

మరల మరల |పవృత్తి. ఆయ్యది క ర్రవ్యమాపమగు క్రియలగాని సిద్ధమయిన దానికి సంభ 

వింపదు. అందు తిజన్తశబ్దము పయోగింపబడిన, క్రియ క ర్రవ్యరూపమని దెరియుణగా గా
 

[ప్రత్యయము సంభవించినను నవిలేనిచో రాదు. “పంచకృత్వః పాక్ భవతి అనుడు. ఆ 

న్యాయ్యమగు [ప్రయోగమగును. భవతి అను తిజంతమచట సాధకస్యభావమగు కియను 

బోధించునుగాన దానికి అభ్యావృ త్తి ససంభవము. 

(పత్యయార్థమగు సిద్ధతకు 
సరి. 'ఓదనస$ పాకి అనుచో సమన్వయమెట్లు ? 

| గ సాధ్యసంభావమగు. (క్రియ 
పాధనమగు ఓదనముతో సంబంధ ముపపన్నము గాదుగదా ? నాథగణ్వ ర్ం 

అయిననే దానికి కారక సంబంధము కలుగును. అనిన - సత్యమే యనక. కాని (ప § 

ళి అం ఇ అస దము. 

యార్థమునకు అచట అ|పధానమయిన ధాత్యర్థము ద్వారా కారకసంబంధ ముషపవాద్య్థ 

అభ్యావృ తితో సంబంధమును గూడ నా విధముగ: నేల 

వినుడు. |పధానమయి దానికి ఇతరార్థములతో సంబంధము, 

ధర్మము ద్వారమున: గలుగదు. ఘజర్థమగు [కియయొక్క_ సిద్ధత 

నది. సిద్ధమయిన, మరల మరల ప్రవృత్తి యట్టు కలుగును ౭ సాధనము కారక 

లతో సంబంధము అప్రధాన ద్వారమున, విరోధము లేనందున గలుగవచ్చును ఆ ఎ 

- TELE 

రము. 

యుపపొాదింప రాదందురేమో ? 

స్వస్వభావమునకు విరుద్ధమయిన 

జాం లప స్వ న్ ద యు 

దు ఆర గాలి విరుద్ధమ 

పెధనములతో = కారకము 

ఆవతారిక... ఈ విధముగ ఘజ్ మున్నగు కృదంతముల సంబంధ మున్నపు 

ప చ ఎ వే న చ 

డును [కియా[శయములగు తుము నత్యయాది కార్యములు ఆగపడుచుండుటవంన తర్వా | 

|[కియ తృతీయాంత పద వాచ్యము ఉపమానముగా సంభవించును. త్రైల జ కవత్ ఘృు 

భు సీ 1,గు ।;పయోగములును వతి|పత్య 
పాకః == నూనె వంట వంటిది నేతివంట - అను ని మున్నగు (' లును 

స పదములుగాన సాుక్షత్యము 
ఫ పదములు సమస్త 

యాంతములు గలవు. తేల పాక ఘృతపాక పద స్త స న 

లేదు. సామర్థ్యము నిర్భాధము. కృదభిహితమగు భావమునకు [దవ్యవాచకమునకువలె లిం 

ఫ 

సంఖ్యా సంబంధమును నుపపన్నమే యనుచున్నారు. 

శ్లో॥ తై లపాకేన తుల్యే చ ఘృతపాకే వివకితే ! ఎ 

క్రయావదపి కార్యాణాం దర్శనా (తత యో భ్ 

తె లపాకేన = నూనెవంటతో, తుల్యే = సమానమైనదిగా, ఘృత పాకే = నేతివంట, వివకిక 

చ = వివక్షితమెనపుడును, |కియావత్ = [దవ్యమువలెనే గాక |కియవలె గూడ న. 

కార్యాణాం = తుమున్ మున్నగు కార్యములు, దర్శనాదపి = అగపడుటవలనను, (పైత్య 

వతి |పత్యయము, భవేత్ = వచ్చును. 

తాత్పర్య వివరణములు--- తాత్పర్యము సుగమము, 

త్! 445 

14ఉ4ఉర్! 

అవతారిక ---- ఘఇఖాద్యంతభావ [ప్రత్యయాంతము లుపపదములై యున్నపుడు 
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తుమున్, ణుంల్, మున [446 = యమ్యుల, గు కార్యములు [కియాయోగమునందువఠె [పవ ర్రించునను విషయము 
నకు వార్తికమతమును సంవాదకము. 

బ్లో! అతిజగహణమేవం తు సమాసస్య నివ రకమ్ | 
గమనం కారక స్వేతి ణ్వుల్యన్యస్మిన్న సంభవేత్ ॥ 448 

ఏవమ్ = ఈ |పకారము, “కారకస్య గమనమ్' = “కారకస్య* “గమనమ్”, ఇతి = అను పద ములకు, సమాసస్య = ఉపపద సమాసమునకు, నివర్తకం = పతిషేధకము, 'అతిజ్ 
(గ్రహణం భవతి = *క్తిపపదమతిజ్” (2-2-19) అను సూ తమునందలి అతిజ్ అనునది 

0 స్కీన్, ణుఇలి = వేరొక బుంలెత యమెన, x _ 

సంభవింపదు. ఎ ఏ|ల్పత్యయమైన, న సంభవేత్ = 

తాళ్ఫీర్భో ఎనరోణము___ *“ఉపవదమతిజ్” (2-2-19) అను సూ[తము ఉపపద 
మునకు సమాసమును విధించునది, ఉపపదమనగా (వ్రత్యయవిధాయక సూతములందు స ప్ర 
మ్యంత పదముచే చెప్పబడినది. ““కుంభకారఃి” అను సమాన ముదాహరణము. 'కర్మణ్యజ్' 
అను సూ[తము అ_బ్బత్యయ విధాయకము. అందు సప్రచ్యుంతపదము “కర్మణి అనునది ఆ 
కర్మను బోధించుపదము కుంభపదము. దానికి “కారి అను కృదంతముతో సమాసము. ఆతిజ్? అనునది సమాస నిషేధకము. తిజన్త ముపపద సమాన ఘటకము కారాదని తాత్స 
రము. 'కారకః వజతి' = అను వాక్యమున కారకః అను పదము ణ్వు[ల్పత్యయాంతము. 
తుమున్ ణ్వులౌ [కియాయాం (కియార్ధాయామ్”' (8-8-10) అను సూ తము తద్విధాయ కము. కరణ మొక [కియ. గమన మొక కీయ. చేయబోవువాడై. వెళ్ళుచున్నాడని యర్గము. 

గమనమునకు (ప్రయోజనము కరణము, కియార్లక [క్రియ అనగా కరణారక గతి కియ. తద్వాచకమగు “|వజతి” అనునది ఉపపదమై యుండుటచే కారకః అఆనుచో 'భవిష్యదరమున 
ణ్వుల్పతయము. ఇట తిజంతమునకు సమాన పన క్రియే లేదు. సమాస విధాయకమునందు సుత అని అధికార పా పము. ఆందువలన 'అతిజ్” _ అనునది వ్యర్థమని శంకించి 
వార్తిక కారుడు _ “*ఉపపదమతిజి ప " స 
బోధించెను. తదర్ధ పతిేధదున తక “మమల సల ఇల శే 

ర న్త . 'అతిజ్ అనునది అర్థ ప్రధాన నిర్దేశము. [కి యార్ధమునకు సమాసము రాదనుట. “ఉపపదమ [కియా'- 
అని ఏవక్షీ తార్థ పతిపాదకమగు సూ(_తన్యాస ముచితమను తాత్స్పర్యముతో “కియా పతి 
'షేధోవా _ అని వార్తికాంతర పాఠమును గలదు. 

(కీయా _పధానమగు సుబన్త ముపపదమగునపుడు దానికి పా పించు సమాసము 
నకు |పతిషేధమనుట “కారకస్య గతిః” 'కారకస్య గమనమ్” “కారకస్య 'వజ్యా' - ఇత్యాది స్థలములందు [కియా (ప్రధాన సుబన్తములగను నుపపదములు, గతిః గమనమ్ (వజ్యా' 
మున్నగునవి. “నతిః” మున్నగునవి యుపపదములయినపుడు, ఇణ్వు[ల్పత్యయ తుమున్ (ప్రత్య 
యాదులు పవర్తింపనియెడల సమాస (పతిషేధమునకు | పయోజనమేమగును ? 
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పోనిండు. ణు్వుల్ తృచె అను సూ|త్రముచే ణ్వు[ల్పత్యయము విధింపబడినపుడా 

ణ్రులంతముతో [కియావచనమునకు సమాస [పతి షేధమున కది సార్ధకమందురా ? కాదు. 

అపుడుపపదము లేదుగదా. కనుక '“"కారకస్య గతిః _ ఇత్యాదులందు 'గతిః' మున్నగునవి 

యుపపదములు సుబంతములు నగుటచేత పాప్తించు నుపపద సమాస |ప్రతిషేధమునకే 

అతిజ్బదము. ఆ పతిషేధము ఘల్ మున్నగు (ప్రత్యయములంత మున గల ఉపపదము 

లందును, [కియా కార్యములగు 'తుమున్', “ణ్వుల్' - మున్నగునవి వచ్చునని జ్ఞాపన చేయు 

నని [గహింపదగియున్నది. 

అతిజ్బదము, సిద్ధస్వభావమగు నర్థమునకు [కియాత్వమును జ్ఞాపన చేయునని 

యనరాదు, వస్తు స్వభావ విపర్యాసమును ఏవియు జ్ఞాపన చేయజాలవు. 14461 

అనోతొరిక ““తేనతుల్యం [కియాచేద్వతిః ”' _- అను సూతమున “ కియాచేత్ ' 

అనునది వత్మిపత్యయ (ప్రకృతికి విశేషణము కావచ్చునని నిర్ణయింపబడినది. “సమర్థ తృతీ 

యాంతమగు” (బాహ్మణేన మున్న గునది [క్రియ యెట్టగును ? అని శంకించి, [కియావాచకము 

లగు తృతీయాంతములు “శయితవ్యేన' *“పాకేని మున్నగునవి సంభవించును “శయితవ్యవత్ ' 

“పాకవత్' మున్నగు “వత్యంతములు' ససంభవములని ఇంతవర కుపపాదింపబడినది, ఇట్టుప 

పత్తి యున్నను 'కథం చ తృతీయాసమర్థం నామ క్రియాస్యాత్ ' - అను నాశేపమునకు, 

-“సర్వఏతే గుణశద్దాః సముదాయేషువ ర్తన్తే । సముదాయేషు వృత్తాః శబ్దాః అవయవేష్వపి 

వర్త నే” = బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య “హద” - అను నీ శబ్దములన్నియు సముదాయ 

బోధకములు. సముదాయమనగా గుణముల సమూహము. “దాందాయణాది తపస్సును, వేద 

వేదాంగాది పరిజ్ఞానమును, బాహ్మణుడుగా జన్మించుటయును (బాహ్మణుడను వ్యవహారము 

నకు గారణములు. తపస్సును, పాండిత్యమును లేనివాడు జాతి (బాహ్మణుడే యగును. పరి 

పూర్ణ (బాహ్మణుడు గాడు. అటులనే గౌరవర్ణము కలిగి యుండుట, ఆచార శౌచము, కపిల 

వర్ణ కేశ త్త్వము మున్నగునవియు (బాహ్మణత్వ వ్యంజక ములుగా పురాకల్పమున నుండెడివి. 

ఈ విధముగా గుణ సముదాయమును జెప్పు ళ₹బ్దిము లొకప్పుడు అవయవమా[తమును 

జోధించుటయు కలదు. తూర్పు పంచాలము ఉత్తర పంచాలము అందురు. ఆట సముదాయ 

బోధకమయిన పంచాల శబ్దము పూర్వోత్తర శబ్దముల (ప్రయోగమువలన నవయవ మాత 

బోధకమపగుచున్నది. తై లమున గొంత భాగమే భు కమైనను “తైలం భుక్తం ఘృతం 

భుక్తం” మున్నగు వ్యవహారములును గలవు. కావున (బాహ్మణ వదధీతే' అను స్థలమునను 

(బాహ్మణ శబ్ద ముపమేయగత క్రియ = అధ్యయనము మాత్రమును జెప్పును. కావున నుప 

పత్రి లేదు" - అని యిట్టు మార్గాంతరము నాశయించి సమాధానము మహాభాష్యమున జెప్ప 

వలసి వచ్చినది ? - అని యాశంకించి చెప్పుచున్నారు. 

శో సర్వస్య పరిహారార్థం సముదాయత్వ మా(శ్రితమ్ | 

కుద్ధాయాః సంభవాన్నస్యాత్ [కియాయా (దాహ్మణాదిష ॥ 447 
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వాక్యపదీయము 924 వృతి 

సముదాయతంం=గుణనము సరంస? పరిప = wn g ఆగుముదాయమగుట, సర్వస్య పరిహారార్థంకాసర్యసాధారణ పరిహారము 

కొరకు, ఆితమ్ = ఆ(్రయింప బడినది, ఆన , ధా= అటు కానిచో = 

కియాయాః = |కీయకు, సంభవాత్ = స Ml ల | పద్ధాయాః కెవంనుగు | E ; సంభవాతి = సంభవము కలదుగాన, (ద్రాహ్మణాదిమకా బాహ్మణ 

వత్ ఇత్యాదులందు, న స్యాత్ = వతి|పత్యయము రాకపోవును. 

తాత్ఫ్ర్యో వినరోణయులు_. 'హోతమవ్యేన తుల్యం” _ ఇతా?ది వ్య వహారములందు 

కియావాచియగు తృతీయా సమర్థము సంభ వించుననుకొనుడు. అయినను “'సరఏతే శబా 

గుణసముదాయే వర్త న్లే = అని సముదాయ రూపత్వము నా శయించుట, సర సార రణము 

పరిహార మొక్కటియే చెప్పదగునని. కానిచో, శయితవ్యాది పదబోధ్యమగ సముదాయ 

wre సరకు (ప్రత్యయ (పవృ త్తిగా సంభ వించుచున్నది గాన [ బాహ్మణాది శబ్ద 

[ప్రత్యయము రాకుండెడిది. [బాహ్మణ శబ్దము లక్షణా వృ తిచేత [క్రియావాచి 

యగు ననవలెను, “హోతవ్య' “సాక! మున్నగునవి ముఖ్యవృ త్తిచేతనే | కియావాచులు గదా. 

ముఖ్యము సంభవించినపుడు గౌణము నేల పరి|గహింపవలెను ? ఆను (ప్రశ్న కలుగును 

ఇపుడుమట్టుకు సర్వపరివోార మెట్లు ? సముదాయ వఏకదేశములను గలి*ంచి క్రియువచనములు 

(బాహ్మణాది శబ్దములగుననిన నయ్యది గౌణ పర్మిగహమేయగును గదా యనిన, వారది 

న్యాయమువలన గౌణ ముఖ్యోభయ [(గహణమని తాత్పర్యము. గౌణ ముఖ్య నాాయమున కిది 

తావుగాదు. సాదృశ్య సంబంధముచే గుణారోపమువలన గౌణములయిన వానికి గవ; ము 

లేదనియే ఆ న్యాయము బోధించును, 

లేదా |క్రియ ఎతీయాస స దప ( కు తృతయాసమర్థత సంభవింపనే సంభవింపదను నాశయముతో 
పత నాశ్రయించి సమాధానము భాష్యమున చెప్పుబడినదనియు ననవచ్చును. 

కొని యిది కారికా సమ్మతమగు వ్యాఖ్యగా దోపదుగాని యు తర కారికలో నా విషయము 
స్ఫురించును. ల్ తథ Ti 

అవతారిక... ఆది యెటన__ 

శో ఉపమాననివక్షొయాం స్వధర్మ శ్చ నివ రే । 

[కియాయా, న (శుళాద్యస్మాదుపమానం సమాప్యతే i 448 

క్రియాయాః = హోతవ్య, పాక మున్నగు పదముల | క్రియకు, ఉపమాన వివక్షాయామ్ = 
ఉపమానత్వమును వివక్షించినపుడు, స్వధర్మశ్చ = వాని స్వధర్యమగు అ,దవ్య స్వభావము 
గూడ, నివర్తతే = మరలిపోవును, యస్మాత్ = ఎందువలననగా, వతాత్ = వినబడిన = 
కట్టోపాత్త్రమయిన యుపమాన మాత్రమున, ఉపమానం == ఉపమానత్వము, న సమాప్యతే = 
పరిపూర్ణము గాదు. | 

ంట్రచే WE వివొోళ్ోణములు కృత్తులచే అఖిహితములయిన [క్రియలు [దవ్యముల 

ంటివ. [క్రియకు స్వభావము సాధ్యమగుట = [దవ్యము కాకుండుట. ఒకానాకటి యుపమాన 

ప. పం చం పత్యపక జ ras rs 

de, 
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ముగ వచింపబడిన నంతతో దాని కయ్యది పరిపూర్ణము గదు. ఉపమానోపమేయము 

లందుభయ్మ త అన్వయించు ధర్మము గూడ నుండవలెను. 1, ఉఉర॥ 

అవతారిక. కానిండు. అయిననేమి ౭ అన్వయిధర్మ మపేషీతమయిన మాత 

మున నుపమానముయొక్క- స్వభావము ఫోవునా ? అనిన-- 

లో తృతీయోస్యా(శితో భేదో ధర్మః సాధారణ్ో ద్యయోః | 

వ్యాపారవాన్ న కృత్స్ననస్య సామ్యం కృత్చేష న విద్యతే 11 449 

తృతీయః అపి = మూడవ దొకటి కూడ, ఆ|శితః = ఉపమానోపమేయములచే నపేషింప 

బడిన, భేదః = విశేష రూపమమున, ద్వయోః = ఆ రెండింటికిని, సాధా రణః = సమానమగు 

ధర్మః = ధర్మము, వ్యాపారవాన్ = పనిచేయనది (అపేకితము) కృత్నస్య = సక లమున 

కును, కృత్స్నేన = సకలముతో, సామ్యం = సామ్యము, న విద్యతే = ఉండదు. 

తాత్స్రర్యో వివర ణములు.-- ఉపమానోపమేయములకు, పరస్పర వ్యావృ త్రమయిన 

సాధారణ ధర్మ మొకటి. అవి ఉపమానోపమేయములని తెలియచేయునది, ఉదా సీనమయినది 

గాక సవ్యాపారమయినది, కావలసియున్నది. అది కియ ఉపమా నమయినపుడు, దాని సాధ్య 

స్వభావమును బోగొట్టును. ఉపమానముపమేయమునకు పరిజ్చేదకము. అది [దవ్యమయిన 

తద్గత ధర్మమువలన, నుప మేయమును పరిచ్చేదించుటకు సిద్ధత గలిగి యుండును. |కియ, 

స్వస్వభావమగు సాధ్యతారూపముననున్న, ఉపమేయ పరిచ్చేదకము గాజాలదు. తాను 

నిష్పన్నము గానపుడు ఇతరమున కుపకార మెట్టగును ? తైల పాకము మున్నగునది [దవ్య 

మగును. “ఇదమ్”, తత్ = ఇది, అది = అని సర్వనామ శబ్దములచే బరామర్శింపబడు నది 

(ద్రవ్యము గదా. హోతవ్యాది కియోపమానములు గూడ “సౌస్టవము* అను సమాన 

ధర్మము గలవియయినను, [దవ్యములే. కావున తృతీయాంతములయినను [క్రియావాచులు గావు 

ఏ పదార్థమయినను నది |దవ్యమా ? గుణమా ౩ [కియయా? 
అని నిర్ణయించుటకు, (పకృతి 

శబ్దము దాని నెట్టుగా జెప్పుచున్నది ? అని చూడవలెను. “ధ్వని” అను పదార్థము, “ధ్వనతి 

ఘంటా = ఘంట [మోగుచున్నది - అని చెప్పినపుడు, తిజ_న్ల శబ్దవాచ్యమగుటచే సాధ్య 

స్వభావమగు క్రియ. ఆ ధ్వని ఘంటయొక్క- ధ్వని. దానికి వేరొకటి కారణము గాదు ఆని 

తెలియజేయుటకు. "““ఘంటాయాః ధ్వనిః”” అని వచించిన నది యపుడు నిషృన్నరూపమగు 

గుణము అదియే “ధ్య్వనిత్వమ్ = అని భావ[పత్యయాంత వాచ్యమయినపుడు (దవ్యభావము 

నొందిన పాతికార్థము. ఆ విధముగనే ““ధ్వనతి శబ్దః = శబ్దము ధ్యనించుచున్నది = అని 

యనిన నపుడు ధ్యనియే కర్త. అది వ్యక్షవర్ణ మగునది. సిద్ధరూపము. “ధ్వనతి' = అను 

శబ్దమునకు అవ్య క్తమగు సాధ్యావస్థ శబ్ద మర్థము. 

అందువలన [కియాపద ములయినను హోతవాాదులు అయిన వానివలన సాధ్యస్వ 

భావమగు |కియ [ప్రతీయమానముగాదు. అది [దవ్యమేగాన సుబంతము | కియావాచి యుండదు. 
సెలా 

ఆఖ్యాతములే అట్టివి. నామములు ఆఖ్యాతములు అను భేదమునకు మూలము సిద్ధసాధ్యార్థ 

భేదమే గదా! 



వాత్యపదీయము "626 వు శ్రీ 
లశ 

సకల పదార్థములకు సర్వ ధర్మ సామ్య ముండిన, భేదమే లేదు గాన నుపమా నో మే ఆళ్ళ యభావ [ప్రయోజకమగు సాదృశ్యమునకు సంభవమే కలుగదు కావున సమానధర్మ మావశ్యకము. “దానికంటె విన ్న మె దాని ధర్మములు కొన్ని సమానమయినవి చూచియే, దాని పోలిక దీనికి అందురు. ఇ బర గ చం 14491 
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కాం క తారతో సిద్ధరూపమగు [దవ్యము సాధారణ ధ 
ఎత్నీంచిన న పేకీంచుగాక. సాధ్యస్వభావ యగు 

సాధారణ ధర్మవ్యాపార మెందులకు ? అనిన 

ర్మమును ఉపమానత్వ సిద్ధి 
క్రియ గూడ నుపమానమయిన పుడు 

శో (ద్రవ్యే వాఒపి (కియాయాం వా నిమిత్రా తత్ (పకల్పతే | 
[కియాణాం విద్యమానత్వాత్ వృత్తిర్న స్యాత్ గవాదిషు ॥ 450 

తత్ = ఆ సామ్యము, [దవ్యేవా = ద్రవ్య ముపమాన యిపుడుగాని, [కియాయాం వాపి = న్ నరుని, నిమిత్తాత్ = సామ్య నిమి త్తమయిన సాధారణ ధర్మము సంక | పలు = సుద్ధించుచున్నది, [కియాణాం కా శుద్దములగు [కియలు, విద్యమాన ఏ) = ఉండుటవలన, గవాదిషు = “గో” శబ్దము 'వాహ్మణ” శబ్దము మున్నగువాని విషయ మున, వృ్తిః = తద్దితవృ తియగు వతి ప్ర ర ప. 
త్తి ధ్రకబృ త్త్రీయగు వతిప్రత్యయము, న స్యాత్ = రాకపోవును. 

ద్వ ace ఎవరజిములు.__. ఉప్రమానమన నుప మేయమునక్తు పరిచ్చేదకము గదా. దబ్య ముపమానమయిన నది యుపమేయమును పరిచ్చేదించుటకు సాధారణ ధర్మము నపే శీంచక తీరదు. [కియ ఉపమాన . మయినను నంతియ. అపుడది కియాత్యమిక' దానికి గలుగదు. ౧ డక్యోరుల్యన యేను. 
సాధనములు ప స లు పనిచేయ అవస్థను దెలియజేయునదియు |ప్రధానముగ (గ్రహింపబడి నదియు [కీయ యగును. ఆ (కీయ వేరొక ధర్మమున కాశయమె దానికిక సాధనముల స. కనపడు (ద్రవ్యమే అగును, అపుడది (కియ గాదు. నిమి త్తముల యపేక్ష 

లకు సంభవించును మం. నన రయం యం. నద య. 
పతయ క. (| లగు *బాహ్మణి గో” మున్నగువానికి వతి [పత్య ౦ వచ్చును ? బాహ్మణ శబ్దము లక్షణచే (బాహ్మణాధ్యయన కియా వాచకము గదా? కాగా, *గోవత్” “బాహ్మణవత్” మున్నగు [ప్రయోగములు లేకండును. 

14504 
అవతౌరిక___ ఇక శుద్ధములగు కియ లుప ee 

బ్! అభావాత్ కేసరాయాస్తు త ద్వానర్హః (ప్రతీయతే | పధానాస వ. | | (ప నాసంభ యుక్తా లక్షణార్జా కియా (కుతి: 1 451 

కేవలాయాః = సమానధర స్టే ధర్మ నిమిత్తాపేక్షలేని కుద్ధ కియ, అభావాత్ తు = లేకపోవుటవలన 

ws 

ihe సముద్దేళము 927 పదకొండము 

4521 
మట్టుకు, తద్వాన్ = ఆ |క్రియాశ్రయమగు, అర్థః = పదార్థము, [పతీయతే = ఉపమానముగా 

శు థి థి 

(పతీతమగును, |పధానాసంభవే = ముఖ్యము సంభవింపనపుడు, లక్షణార్థా = లాక్షణిక మగు 

నర్ధ్థమున గల, [కియా (శుతిః = |కియావాచక శబ్ద శ్రుతి, యుక్తా, భవతి = యు క్తమగును, 

తాత్పర్య వివర ణములు---- “తేనతుల్యమ్' అను సూ[త్రమునందు మొదట తేన 

అను పదము పరఠింపబడినది. అది (పకృత్యర్థ టోధకము. [కియా అను పదము, (కమ 

మును దప్పించుటలో [ప్రయోజనము లేదుగాన దానికే విశేషణమగును. [కియాతాల్యమునందు 

“వతి” (పత్యయమగునని యపుడర్థము. పెని జెప్పిన రీతిగ శుద్ధమగు క్రియ కుపమానత్వము 

సంభవింపదుగాన ముక్యార్థ మును వదలి గొణార్థమును [గహింపవలసి యుండును. [క్రియ 

తన ఆ శయమును వీడి యుండదు గావున, [బాహ్మణవతీ్ అనుచీట [బాహ్మణ పదమునకు 

(బాహ్మణాధ్యయన క్రియ యర్థమని లక్షణాసిద్ధము కాగా తృతీయా సమర్థము |క్రియావిష్ట 

దవ్యము సంభవించును. అశ్టే శయితవ్యాదులును లాక్షణికములు అని భావము. శుద్ధమనగా 

ముఖ్యము. గౌణము కానిది. 1451 

అవతారిక అధ్యేతవ్యాది పదవాచ్యములగు |క్రియలును నుపమానములయిన 

వానికి | బాహ్మణాది శబ్బములతో సర్వధా సామ్యమే సిద్ధించును, 

లో [క్రియాంత రష సాసేకః (కియా శట్ణాః [కియా న్లరే । 

' ఉసకారాయ గృహ్య_నే యథైవ (వాహ్మణాదయః ॥ 452 

[కియా న్తరే = వేరొక [కియయందు, ఉపకారాయ = ఉపకరించుటకు = పరిచ్చేదించుటకనుట 

క్రియాశబ్దాః = “బాహ్మణాధ్యేతవ్య' మున్నగు (క్రియాళబ్ధములు, బాహ్మణాదయః = 

“బాహ్మణవత్' ఇత్యాదులందు [బాహ్మణ మున్నగునవి, యథై వ = ఏ పకారముగనున్నవో, 

తథా = ఆ |పకారము, |క్రియాన్హరేష = బౌపమ్యహేతువులగు సౌష్టవము మున్నగువాని 

యందు, సాపేశాః = ఆకాంక్షను గలవిగ, గృహ్య నే = (గహింపబడుచున్న వి, 

తాత్పర్య వివరణములు- క్షక్రియాధ్యయనమున కుపమానము జెప్పి యుపక 

రించుటకు ఉపమానవాచకములగు “బాహ్మణాధ్యేతవ్య మున్నగునవి అధ్యయన [కియకంటె 

వేరగు సొష్టవాది [కియా సాపేక్షములయి |ప్రయోగింపబడుచున్న వి. “బాహ్మణవత్ అధీలే 

క్ష|తియఃి' = అని చెప్పినపుడు, బ్రాహ్మణ క్ష(తియల సాదృశకమునకు హేతువయిన అధ్య 

యన |కియనుబట్టి |బాహ్మణ శబ్ధము క్షత్రియ పరిచ్చేదకమయినట్టు, “ బాహ్మణా ధేకిత వ్యవత్ 

క్షతియాధ్యయనమ్' - అని చెప్పినపుడు అధ్యయనముల సాదృుశ్యమునకు హేతువు వాని 

సౌష్టవము. కాగా [దవ్యవాచకము లుపమానములయిన టై [కియా వాచక ములును నుపమానము 

లయి వతి [పత్యయమును బొందును - అని భావము, 14521 

అవతారిక. కాని యొక (పశ్న కలదు. కియగూడ నుపమానమయినపుడు 

ధర్యాంతరము కావలసి వచ్చినయెడల, అనవస్థ గాదా? ఆ ధర్మముల కుపమానోపమేయ 
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భావము బోధ్యమయినపుడు వేరొక ధర్మము, వాని కింకొక ధర్మము అపేక్షితము కావలదా 
యని యాశంకించి, దానికి నిదర్శనమును జూపి, ఆ ఆనవస్థ తప్పదు యనుచున్నారు. 

A యథా(ప్రకర్షస్సర్వ త్ర నిమితాంతరహేతుక ః | 

(దవ్యవత్ గుణ శబ్లేఒపి స నిమి త్ర్తమపేక్షతే [1 458 

యథా = ఏ |పకారము, (పకర్ణః = అతిశయము, నిమిత్తాంతర హేతుకః = వేరొక కారణము 
వలన గలిగినదిగా, సర్వత భవతి = అంతట నుండునో, తథా == ఆ (ప్రకారము, సః == ఆ 

(పకర్షము, (ద్రవ్యవత్ =| దవ్యవాచకమునందు వలెనే, గుణశబ్దే౬పి =గుణవాచకమునందును, 

నిమి త్తమ్ = వేరొక నిమిత్తమును, అ పేక్షతే = అపేక్షించును, 

తాత్పర్య వివరణములు. “న వై [ద్రవ్యస్య స్వతః ,(పకర్షాపకర్షా సః - 
అందురు పెద్దలు, [చవ్యమునకు అతిశయముగాని అపక ర్షముగాని స్వాభావికముగా నుండదు, 
అవి దానికి ఆ |దవ్య సంసర్గము గల ధర్మాంతరము మూలమున గలుగును. “శుక్షతరః 
పటః' = “ఈ వస్త్రము ఎక్కువ తెల్లగానున్నది అనిన, ఇంకొక దానికంటె ఈ వస్త్రమున 
కతిశయము, ఆ వస్త్రమున సమవేతమగు వక్ష గుణమువలన వచ్చినది. ఆ విధముగనే “వక్ష 
తరమస్య రూపమ్' =దీని తెలుపు దాని తెలుపుకంటె నతిశయితము == అనినపుడు శుక్ట 
గుణమున కచ్చట అతిశయము వివక్షితము. [ద్రవ్యమునకు గాదు. కాని యా కుక్టగుణమపుడు 
“దవ్యాయమాణమూు అనగా ద్రవ్యమువంటిదే యగుచున్నది. ఆది గుణవాచక శబ్బముచే 
జెప్పబడుచు, భాస్వరత్వము మున్నగు స్వగతమగు వేరొక ధర్మమును ప్రకర్ష హేతువు నపే 
శంచుచున్నది. 14581 

అవతారిక వేరొక నిదర్శనమును గూడ దీనికి జూపుచున్నారు. 

శ్లో; యో య ఉచ్చార్యతే శబ్దః స స్వరూపనిబన్టనః | 
యథా తథోపమానేషు వ్యపేజి న నివర్తతే ॥ 404 

యః యః = ఏయే, శబ్దః = శబ్దము, ఉచ్చార్యతే = ఉచ్చారణ విషయమగునో, సః నః జా 

ఆయా శబ్దమెల్త, స్వరూ పనిబన్ధనః =తన రూపమే నిమి త్రముగ గలదియె, యథా భవతి = 

వర్తించుచున్నది యెట్లో, తథా = ఆ |పకారముగనే, ఉపమానేషు = ఉపమానముల విషయ 
మునను, వ్యపేశా = నిమి త్రమగు సాధారణ ధర్మముయొక్క. అపేక్ష, న నివర్తతే = 
తొలగదు. 

తాత్పర్య వివరణములు._ అగ్నిమనోదా తమ ధీష్వ'” - అని వేదమున నున్నది' 
అగ్నిని అంతోదా త్తముగ నుచ్చరించుట యసంభవము. అగ్ని యన నిప్పు. దాని కుచ్చారణ 
(కియ కుదురదు. “'అగ్నేర్ణక్”' _ అని పాణిని సూ[తము. అచ్చట గూడ నిప్పుగడ్డకు 
పరముగా 'ఢక్' అను ప్రత్యయమును విధించుట వీలుగాదు. కావున ఇచ్చట “ఆగ్ని' అను 
మాటయే. ఆర్థముగాని వస్తువుగాదు అని చెప్పబడినది. శబ్దము, తాలువు మొదలయిన ఆవయవ 

బకడాక కనవా రకా? 

నవ స. 

Me 

సముద్రేశము 
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ముల యందు సమకూర్పబడి యొక క్రమములో నుచ్చరింపబడి యర్థమునకు వాచక మగు 

చున్నది. అయ్యది నిరుపాధికమయిన, వాచకము గానేరదు. కావున నది స్వరూపమునే విశేష 

ణముగ నాశయించును. ఆ విధముగ స్వరూప రూపితమగు నభిధేయమును బోధించును. 

అపుడు పయోగస్థమగు వాచ్యమే దాని స్వరూపము. ఈ విషయము |బహ్మకాండమున 

నిరూపితము. ఆ ప్రయోగస్థమగు వాచ్యమైన శబ్దము గూడ ' నుచ్చారణ సాధ నావయవము 

లచే నుచ్చరింపబడినపుడు, దానికిని, ఉపసంహృత కమమయి (ప్రయోగస్థమగు నింకొక 

వాచ్యము నిమి త్రముగ కల్పింపబడును, కావున నెల్ట శబ్దముల విషయమునను, నిమిత్తము, 

నిమి త్రవత్తు, అభిధెయము = వాచ్యము - అను సీ మూడును నుండక తీరదు, 

929 పదకొండము 

“అగ్ని” _ మున్నగు శబ్ధములకు [పవృ త్తి నిమి త్తమమున స్వరూపము, ఉచ్చారణ 

విషయమయినపుడు, వేరొక [పవృ త్తి నిమిత్త మావశ్యకమగును, నిమి త్త విరహిత మమినది 

వాచకము కాదనుట సార్యత్రికమను విషయము కారికయందు, “యోయః” - అను. వీష్పచే 

సూచితమే. 

ఈ విధముగ, (ప్రకర్షము బోర నీయమమినపుడు, ధర్మాంతర మును సంభవించి 

నంత దనుక నిమి త్తముగ గల్పించినట్టును, స్వరూప మభిధయమై తాను మరల నభిధాయక 

మయిన పుడు స్వరూపాంతరము నిమి త్రమయినట్టును, జెపమ్య విషయమున గూడ నిమిత్త 

కల్పన మవర్ణసీయముగాన, ఉపమానము - ఉపమేయము - వాని సాధారణ ధర్మము _ అను 

సీ మూడును అపరిహార్యములు. 

“బాహ్మణవత్ క్షత్తియోధీతే'' అనుచో అధ్యయనము సాధారణ ధర్మము ఆ 

అధ్యయన ముపమానమయిన, “ బాహ్మణాధ్యయన తుల్యం క్షతియాధ్యయనమ్ అను 

వచో విన్యాసమున, సౌష్టవము సాధారణ ధర్మము. ఆ సౌష్టవ ముపమానముగ వివక్షితమయిన 

నపుడు తద్గతమగు పరినిష్ప త్తి = పరిపూర్తి సాధారణ ధర్మమగును. చివరకు శబ్ద వ్యాపార 

మెచ్చట నిలుచునో అచ్చట కల్పన పర్యవసితమగును. కావున నీ యనవస్థ మూలక్షయకారిణి 

కాదుగాన దోషము గాదని తాత్పర్యము, 14 54॥ 

అవతారిక శుద్ధమగు |క్రియ “తేని - అనుచో జెప్పబడిన తృతీయా విభ _క్వ్యర్గా 

న్యయ యోగ్యమగునదికతృతీయా సమర్థము సంభవింపదను, భాష్యగంథమును సమర్థించి, 

అచటనే యున్న - ““ఇదమయు క్రం వర్తతే, కిము తాయు క్రమ్” - అను [గంథము నుపపా 

దించుచున్నారు. 

శ్లో॥ క్రియావృ శ్రే స్పృతీయో న్త్రన్యేవం చా సంభవే సతి | 
య ల్ ట్ ద 

(ప్రసిద్ధన్యాయకరణో భాషేయుజిరుదాహృతః ॥ 455 

వవంచ = మరియు నీ |పకారము, [కియావృ త్తేః = (క్రియను బోధించు, తృతీయా స్తస్య = 

తృతీయా విభ క్యంతమునకు, అసంభవే సతి = సంభవము లేకపోగా, అందువలననే, భాషే 

[59] 

శ 
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ల = మహన ల 
456 భాష్యమున, (పసిద్ధి న్యాయకరణః = పసిద్ధమగు 'న్యాయేని అనునది కరణ గల, యుటిః = ల, యుజిః = యుజిర్ యోగే అను ధాతువు, ఉదాహృతః = (పయోగింపబడినది. 

ల తాత్పర్య వివరణములు___ “ఇదమయు కం వర్తతో- అని భాష్యము. ఈ వానరము యుక్తము కానిదిగా నున్నది అని యర్థము యుక్తమనగా కూడియున్నది న ప పు ఎవ | 
i డినది ? అని (పశ్న కలిగినపుడు, యోగమునకు కరణమయినది చెప్పబడవలెను. ప్పబడలేదు. ఎందువలన? అనగా నది పసిద్ధముగాబటి. న్యాయముతో అనుట. న్యాయయుతము కానిది న సమర వ. 

5 అయుక్తము. [కియా స్వరూప సామర్ల ($మునుబటి యవగత మగు కారకము స్యశబముచే |గహింప వ న్ 
(|. [గ్రహింపబడ నక్కరలేదు. ఎట్టన _ “ఈత డర్షుడయినవాడు" అందురు. దెనికి? అనిన సతా)_ర క్ ఇ ంచుచున. 

అందరు. దేనికి, గుత్కా-రమునకు అని వేరుగ జెప్పనక్క_రలేదు. “వరి ంచుచున్నది' ws * ఎది? దేనిని? అను (ప్రశ్నలకు సమాధానము “మేఘము”, “జలమును అని ౫ శక గమ్యము దానిని పృథక్కుగా వచింప నక్క_రలెదు. కనుక *న్యాయముతో* అను ణ వాచకము (పసిద్ధమగుటచే నిర్రశింపబడలేదు. 145d 

అవతారిక... కొందరు, ఇచట 'న్యాయముతో”, అను, కరణము ధాత్యర్గమున 
థి నంతర్భూతము గాన వచింపబడలేదు థ్ 

ఏలయన. ప అందురు. కాని యది సమంజసమైన సమాధానము గాదు 

శో॥ అంతర్భూతే తు కరణే (పయోగో న పునర్భవేత్ | 
న్యాయేనాయు క్ర మిత్యత్ర జీవతౌ (పాణకర్మవత్ ॥ 456 

కరణే = 'న్యాయేని అను, కరణము, అంతర్ఫూతేతు = యుజదాత్యరమున నంతరూూతమ నచో, ఆత == పకృత విషయ 
ల | 

వ , పకృ షయమున, జీవితా = జీవధాతువునందు అంతర్ఫూ తమైన, | పాణ కర్మన్ = “_పాణాన్' _ అను కర్కుకువలె, “'“న్యాయేన అయు కమ్” ఇతి 2 “న్యాయముతో ది దు లో నా శ y 
న 

గూడినది కాదు అని, పునః జ మరల న్యాయముతో అని కరణవాచకమునకు, [ప్రయోగ = (వయాగము, నభవేత్ = ఉండకపోయెడిది. 

తౌత్పర్య వివరణములు___ ‘జీవతి. అను పదమునకు |పాణములను ధరించి యున్నాడు అని యర్థము. "పాణములను” అను కర్మ “జీవ పాణధారణే అని ధాతంరము ననే జేరియన్నది. కావున “ప్రాణాన్ జీవతి - అని (పయోగింపరు. “అసి” = అనిన తను భరించియన్నాడు అని యర్థము అస =భువి. భవనమనగా ఆత్మధారణము, ఆత్మయను కర్మ ధాత్వర్థముననే అంతర్భూతము. కనుకనే “ఆత్మానమస్తే' అని [పయోగింపరు. ఆ క ఆ రార సంగృహేతమనిన నిక దానికి వేరుగ [పయోగమే 
్న ది. “'న్యాయెన ఆయు కమ్” అనియు, ఉపపతా అయు కమ్’ అనియును వ్యవహరింతురు. కనుక కరణ వాచకము పయోగింపబడకుండుటకు (పసిద్ధియే కారణము గాని ధాత్వర్థాంతర్భావము గాదు. 14561 
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458 ] 
అవనతౌరిక__ “అయు క్రం' - అను శబ్దము నన్వాథ్యానము చేయుటకు, అందు 

(పక్కెతి కర్గము యుజి క్రియ యనియు దానికి, కరణము “న్యాయము” అనియు నిట్టు చెప్పుట 

అన్వాఖ్యాన సమయ పరిపాలనమునకు మాత మే. పరమార్థ మును విచారించిన నీ పదమందవ 

యవ విభాగమే లేదు. కావున యుజ్మికియయు లేదు. తత్క-రణమును లెదు. చూడుడు- 

En శాస్తాభ్యాసాయ భేదోఒయమయు క్రమితి వర్ణ తే | 

అళోభనమసంబద్దమితి రూఢిర్వ్యవస్థితా ॥ 457 

“అయు కమ్" ఇతి ='అయు కమ్” - అను పదమునందు, కాస్రాభ్యాసాయడావ్యుత్చ త్తి సమయ 

పాలనమునకు, ఆయం ఆ ఈ, భేదః = |కియ, కరణము - అను భేదము, వర్ణ్య తే = వర్ణింప 

బడుచున్నది (కాని), అకోభనమ్ = 'శోభనమైనది గాదు”, అసంబద్ధ మ్ = “సంబద్ధముగా 

లేనిది", ఇతి = అని ఇట్టు, రూఢి = రూఢ్యర్థమే, వ్యవస్థితా = వ్యవస్థితమై యున్నది. 

తాత్భ్రర్య వివరణను లు శబ్దముల నన్వాఖ్యానము చేసినపుడు, అర్థానుగుణ 

ముగ నందు |క్రియాకారకములను గల్పించుట వ్యుత్పత్తి పరిపాటి. అందులకై యుజికియ 

ఆ శబ్దమునందుట చే దానికి కరణమేమి? అను విచారము. (పసిద్ధముగాన “న్యాయము” 

తరణము గావచ్చును, కాగా న్యాయముతో సంబద్ధముగాలేనిడి ఆని యర్థము అని భాష్యకరర్త 

తాత్పర్యముగా వర్టించిరి. కాని లౌకికులందు అవయవభేదమును గమనింపక ఆయు క్రమనగా 

“అశోభనము' - 'అసంబద్ధము” - “అన్యాయ్యము' - 'అశ్చిష్టము. - అను రూఢ్యర్థమునే [గ హిం 

తురు. అందువలననే భాష్యకారుడు, “ఇదం స్యాయేనా యు క్రమ్' - అని వచింపలేదు. అందు 

యుజి!కియ యేదియు లేదనియే యాతని తాత్పర్యముగానోపును. 

అవతారిక. వతిపత్యయ విధాయక సూ తమున “క్రియా అనునది = | పకృ 

త్యర్థమునకు విశేషణమయిన, [క్రియావాచులగు తృతీయాంతములు ఆ ప్రత్యయమునకు (పకృ 

తులు కావలెను. అట్టివి లేనేలేవు కనుక నా పక్షము [గాహ్యము గాదని నిరూపించి, ఆ పక్షము 

నకు అసలు సంభవమే లేదని ఈ కారికలో జెప్పుచున్నారు. 

ల్లో! వివిభ కీ 8 (పకృత్యర్థం (పత్యుపాధిః కథంభవేడ్ | 

విభ కి పరిణామే చ (ప్రకల్ప్యం విషయా _న్లరమ్ | 458 

వివిభ క్తిః = విరుద్ధ విభ క్యంతమగు [కియా అనునది, |ప్రకృత్యర్థం పతి = “తేన అను 

తృతీయా సమర్థ (పకృ త్యర్థమునకు, ఉపాదిః = సమానాధికరణ విశేషణము, కథం భవేత్ = 

ఎట్లగును? విభ క్రి పరిణామే చకాక్రియా అనునది తృతీయాంతముగా మార్చబడుననిన , విష 

యాంతరం=| పథమాంతమునకు చరితార్థత గల వేరొక స్థలము, [పకల్ప్యమ్=కల్పింపవలసి 

యుండును. 

తాత్సర్భు ఎవరవిములు--- “తేన అనునది తృతీయాంతము. (కియా అనునది 

పథమాంతము. అది తేన అను దానికి విశేషణము = అనగా ఉపాధి ఎట్టగును ? ఊపాధి 
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[ 459, 460 యనగా, సమానాధికరణ విశేషణము. “అర్థవిశేష ఉపాధిః తద న్రవాళ్యస్సమాన కట్టోయః”' 

అని “'పతయఃణి (8-1-1) అను సూత భాష్యమునందుకై యట [గంధమున నుపాధి 
లక్షణము చెప్పబడియున్నది. “దృతిహరిః పకుః' అను స్థలమున, “హరతేర్టృతి నాధయోః 
పశౌ”' _ అసూ[తముచే “ఇన్' అను (ప్రత్యయము విధింపబడినది. ఆట “పశౌ' అనునది 
“ఉపాధి”, “దాళ్జా కీడా" = దీనిలో దజ్ఞము ప్రహరణము గాన నీ |క్రీడ దాజణ్ఞ యనబడును. 
“సాస్య దేవతా” (4-2-24) “ఆమె దీనికి దేవత అను నర్థ్ధమున అణాదులు వచ్చును అని 
య్య ము “పాజాపత్యః' ఉదాహరణము. _పజాపతి దేవతగా గల [కతువు' అని యర్థము. 
చే సూతములలో పశు, (క్రీడా, దేవతాది శబ్దము లుపాధులు - ఇక విశేషణములనునవి అవ 
చ్చేదకములు మాతమే. అవి వ్యధికరణములయినను గావచ్చును, ''గార్లికయా శ్ఞాఘతే” జు 
అను |పయోగమును జూతము - గార్లిక అనగా గర్గగో|తా పత్యమగుట. తన్మూలమున 
పొగడుకొనుచున్నాడు అని యర్థము. “గోత్రచరణాత్ కామాత్యాకార తదవేతేష” 
(5-1-184) అను సూ త్రముచే భావకర్మార్థములందు “వుజ్ ' అను ,పత్యయము విపాతము. 
అందు క్ఞాఘా పదము విశేషణము. సూత్రార్థమునకు సిద్ధాంత కౌముది చూడనగును, 

పోనిమ్ము. సమన్వయము కుదురదుగాన, “కియయాి అని విభ క్తి విపరిణామమును 
గల్పింతుము అనిన, సీ సూతమునందలి |పథమాంతమున 'కెచ్చట చారితార్థ్యము ? ఆది 
లేనపుడు విపరిణామమెట్టు ? లేనిచో పథమాంతపదము వ్యర్ధమే కావలెనుగదా ? పరిణామ 
మనగా నూహవంటిది. [పకృతియాగమునందొక విభ_క్యంతముగా [శతమైన దానికి వికృతి 
యాగములందు విభక్ర్యంతర విపరిణామమే గదా ఊహ. 1450 

అవతాదిక___ పై విషయ మీ కింది రెండు కారికలుదును నుపపాదింపబడినది, 

ట్లో విభ క్య నరయోగో హి యస్యతద్విషయా న్తరే । 
విభక్ష్య నర సంబన్ధః సామర్థ్యాదనుమీయశే || 459 

బ్లో సారూప్యాత్తు తదేవేదమితి తృతోపచర్యతే । 
శద్దాన్త రే విభకా తు యుక్తం శాస్త్రే తద్మళుతమ్ ॥ 460 

తధా హీ = అది యెట్టనగా, యస్య = ఏ శబ్దమునకు, విభ క్ర్య నర యోగః = ఒకానొక 
విభక్తి సంబంధము, విషయా న్తరే = వేరొక విషయమునందు, (చరితార్థః) = కృతార్థమగునో 
తస్య = దానికి, సామర్థ్యాత్ = సమన్వయానుపప త్తి వలన, విభ క్ష్య నర సంబంధః = 
వేరొక విభక్తి యోగము, అనుమీయతే = కల్పింపబడెను, సారూప్యాల్ తు = సారూప్య 
ముండుటవలన నైతే, తదేవ ఇదమితి = అదియే యిది అని, త|తకాఆ మార్చబడిన శబ్దము 
విషయమున, ఉపచర్యతే = అభేద వ్యవహారము చేయబడుచున్న ది, శాస్త్రే = సూతమునందు 
అ శుతమ్ తు = వినబడని పదమైనదిమట్టుకు, శబ్దాన్తరే = వేరొక శబ్బమునందు, విభక్యా = 
వేరొక విభక్తితో, యు కమ్ = కూడుకొనినది, భవతి = ఆగుచున్నది. 

ది 

461 a 

తాత్పర్య వివరణములు--- సూూతమునందు లిక విభ క్రితో నుచ్చరింపబడిన 

శబ్దము, ఆ విభక్త్యర్థ సంబంధము గల యొక వాక్యార్థమునం దుపకారకము కావలెను, లెనిచా 

ఆ విభక్తితో నా పదము నుచ్చరించుట నిరర్థకమే యగును, “భూవాదయో ధాతవః 

(1-8-1) అను సూ(తమున, ధాతవః అను పదము ప్రథమా విభ క్యంతముగ నుచ్చరింపబడి 

యున్నది. [కియావాచకములగు భ్యాది గణపరితములు ధాతుసంజ్ఞ కలవి యగును = అను 

వాక్యార్థమున నది ఉపయోగముగలదియై కృతార్థ మైనది. దానికే 'అనుదా త్రజీత ఆత్మనే 

పదమ్'' (2-8-12) అను సూతమునందు స్వరితత్వమువలన ననువ ర్రించి ఆ ధాతవః 

అను పదము పంచమ్యంతముగ మార్పునందును. _పథమాంత ధాతు పదమున కట సమన్వ 

యము కుదురదుగదా. ఆసూ(త మాత్మనే పద |పత్యయ విధాయకము. అందు (పకృతి 

ధాతువు. ధాతువుకంచటె బరముగానను నర్థముకల (పత్యయమందు గావలెను, సా మర్గ్యమువలన 

విభ క్షకంతర సంబంధానుమానమన నిదియే. 

ఇక శబ్దార సంబంధములు నిత్యములని వైయాకరణుల సిద్ధాంతము. కనుక 

సూత్ర గృహీతమయిన శబ్దమునకుగాని దాని యర్థమునకుగాని మార్చు యుక్తము గాదు, 

కనుక శబ్లాంతరమే యోగ్యమయిన విభ క్రితో గూడినది స్కూతమున నుచ్చారితము కాకున్నను 

ం ఆ ప్యమువలన, అనగా నుత్వేకింపబడవలసి యుండును. ఆ శబ్దము వేరు. ఇది వేరు, సారూప్యము , 

విభ క్రి వేరయినను |పకృత్యంశము తుల్యముగ నుండుటచేత నదియే యిది యనుకొనుట, 

శ్షీరము దధిగ మారినదను వ్యవహారమునందును క్షీర ధర్మములు గొన్ని దధియం దగపడు 

టయే నిమిత్తము. (పత్యభిజ్ఞానమునకును నదియే కారణము. కావున “కియాచేత్* అను | పథ 

మాంతమునకు [పకృత్యర్థ విశేషణత్వము అను పక్షము సంభవరహితము. 1459, ఉ60॥ 

అవతారిక కాగా సూ త్రమునందు “తేన ఆను పదమువలన, తృతీయాంతము, 

వతి పత్యయమునకు (పకృతియని తెలియచున్నదిగాన దానినిబట్టి [కియా అనునది “|కియయా 

అనియే నిర్దేశింపబడి యుండవలెను. [కియా అను పదమునందలి |ప్రథమను బుచ్చుకొని 

“తేన ఆను [పధానమునకు విపరిణామము కలుగదు, అను విషయ మీ కారికయందు జెప్ప 

బడినది, 

శో॥ (పకృతిశ్సేత్ తృతీయాన్నా తేనేత్యస్మాత్ (ప్రతీయతే 1 

| (క్రియేతి ప్రథమాన్హా సా కథం భవితుమర్చాతి ॥ 461 

తేన ఇత్యస్మాత్ = సూ[తమునందలి తేన ఆను పదమువలన, (ప్రకృతిః = వతి ప్రత్మయము 

నకు (పకృతి, తృతీయాన్తా = తృతీయా విభ క్రి (పత్యయాంతముగా, ప య్ 7 

[పతీయమా నమగుచున్నదనిన, సా=ఆ పకృతి, కియా ఇతి = [క్రియా ఇ ను 

మాంతా = |పథమా విభ క్యంతము, భవితుమ్=అగుటకు, కథం అర్హతి =ఎట్టు అర్హమగును? 

తాత్పర్య వివరణములు---- విభ క్రి విపరిణామము సంభవింపనపుడు వివిభ క్రికము 

లకు సంబంధము పొసగదు. ఈ విషయ. ముపపాదిత. పూర్వము. వివిభ క్రికములనగా, ఫికు 

ద్ధములైన విభక్కులుగల పదములు. 114611 



వాక్యపదియము 934 వృ శి క [462 అవతారిక... ఒకప్పుడు విభ క్తి విపరిణామమును జేసినను “తేన' అను దానితో 'డ్రిణయా_ ఆను పదమున కన్వయము సంభవింపదు. 
శ్లో (కియయేతి తృతీయా చ (పయోగే కస్య కల్ప్యతామ్ । 

తేనేత్యస్య హి సంబంధః సూత్ర నేన న విద్యతే ॥ 462 
కస్య ఏ పదముయొక్క, |[పయోగే చ = విశేష్య (పయోగమున, [కియయా ఇతి = 
యయా అని, తృతీయా = తృతీయాంత విశేషణము, క ల్చ్యతామ్ = కల్సింపబడ వలెను? 
సూ(తున = సూత్రమునందున్న “కియా” అను దానితో. తేన ఇత్యస్య = “తేని ఆను 
దానికి, సంబంధః = సంబంధము, న హి విద్యతే 7 = లేదుగదా? 

తాత్పర్య వివరణములు.___ *తేనీ అనునది పుంలింగము. “కియయా అనునది 
త్రీలింగమాయె. ఇక తుల్యమ్ అను దాని కుపాధియనిన నపుడు [పకృతి విశేషణము గాదు. 

48వ॥ 

అవతారిక... సూూతమున [కియా అను పదమునకు సంబంధము నీ విధముగా 
నాత్షేపించి సమర్థించుమన్నారు. 

ల్ల్॥ సోపస్కా రేషు స్నూతేషు వాక్యే శేషః సమర్శ్యతే | 
తేన య తత్ తృతీయా [| అ లేల నం (కియా చేత్ నేతి గమ్యతే n 46 

సోపస్కా-రేషు = అధ్యాహారములతో గూడిన, సూ తేషడాసూ త్రములందు, వాక్యే =వాక్యము 
న షః = ందు, శేషః =మిగిలియున్నది ఇ ఆవళ్యకమగునది, సమర్థ్యతేః = సమర్థింపబడును = 
కల్పింపబడును, తేన = అందువలన, యత్ తత్ తృతీయాంతమ్ = “తృతీయాంతమది 
యేది గలదో, సా [కియా చేత్ ై అది (కీయ యగుచో, ఇతి గమ్యతే = అని గమ్యమగును. 

తాత్పర్య వివరణములు___ సూ తములందు వాక్యములు సామాన్యముగి అధ్యా అర్య 3 yu హార సాపేక్షములయి యుండును. లక్ష్యముల కనుగుణముగ లక్షణములు రచింపబడును. 
కావున ఆ యా లక్ష్యముల భేదము ననుసరించి [కియా పదముల నధ్యాహరించుకొనవలసి 
యుండును. 

(ప్రకృత సూ[తమున “బ్రేన్ట్* అను శబ్దము గలదు. దానివలన పదముల సంబంధ 
సున చేవ మవగతమగుచున్నది. కాగా, తృతీయా సమర్ధమగునది (క్రియ యగుచో, దానితో 
స ” మయినది అను నర్గమున వతి పత్యయమగునని సూ త్రార్థ ముపపన్నము. సూ[తము 

0 భక్తి విపరిణామము చేయవలెనను నిర్బంధములేదు. వ్యాఖ్యానరూపమగు తత్సమన్వయ 
వాకకమునందును విభ క్రి విపరిణామమును జేయవచ్చును. "తేని అను తృతీయా నిర్లేశము 
వలన | పకతి తుతీయాంతము 

“ 
పకృతి తృ గావలెనని తెలియచున్న ది. 

ఆ (పకృతికి ఉపాధితో సంబంధమును గలదని 'చేక్” అనునది తెలియచేయును, 

అరక కా జక 

cel dass dae SS SSS SS SE TE Et ts 

DTT SEIS TTT TIT oS Re 

| 
i 
hi 

(a 
| 
న 
వ 

bia 
we 

a 

iy, 
i 

[a 
ba 
ba 
a 
i 
i ,. 

/ 

| 
sf 
Ea 

i a 

465] ః 

కావున ఉపాధివాచకము |పథమాంతము గాన ఉపాధేయమగు “తేన అనునదియు సమన్వయ 

వాక్యమునందు [ప్రథమాంతముగా పరిణతమగును. “ఇకో గుణవృద్ధి' (1-1-8) అను సూ|త 

మును జూడుడు. ఎక్కడి, “గుణము వచ్చును అని గుణమును, “వృద్ధి వచ్చును అని 

వృద్ధియు విధింపబడునో అచ్చట “ఇకః' అను షష్ట్యంతపద ముపస్థి తమగును ఆని సమన్వయ 

వాక్యమున నధ్యాహారముచే వాక్యార్థము సమర్థితము. (పకృత సూతమున నే కర్తవ్యం. 

1468॥ 

అవతారిక. ఉపాధి అన నేనియో చెప్పబడినది. |పకృత సూ త్రమున “క్రియా” 

అనునది ఉపాధియనియు దానికి ఉపాధిమత్తగు “తేని అను దానితో, వాక్యాధ్యాహారముచే 

సమన్యయమనియు నిరూపింపబడినది. ఆ ఉపాధి వాక్యమునందు (పయుక్తమయినను 

గావచ్చును. లేదా పతీయమానమును గావచ్చునని (పతిపాదింపబడుచున్నది. _ 

ో॥ ఉపాధేః కస్యచిద్వాక్యే (ప్రయోగ ఉపలభ్యతే 1 

(పతీయమాన ధర్మాన్యో న కదాచిిత్స యుజ్యతే [1 404 

కస్యచిత్ ఉపారేః=ఒకానొక విశేషణమునకు, వాక్యే=విి గహ వాక్యమునందు, (పయోగః 

= ప్రయోగము, ఉపలభ్యతే = కనబడుచుండును అన్యః = వేరొక ఉపాధి, |ప్రతీయమాన 

ధర్మా కా పతీయమానమగు ధర్మము గలదియె, కదాచిత్ = ఎప్పుడును, న పయుజ్యతే = 

పయోగింపబడదు. 

తాత్పర్య వివరణములు ఉపాధి రెండు విధములు. పయుజ్యమా నమును 

పతీయమానమును. “తదస్యామ్ పహరణమితి కీడాయాంణః ”” (4-2-57) అని యొక 

సూత్రము. ఈ [క్రీడలో దండము (పహరణముగాని నిది “దాణా యనబడును. ఇందు ముష్టి 

పహరణముగాన సీ |కీడ “మౌొష్టి యగును. “దాండా" 'మౌష్టా' అను ్రీలింగ రూపములు 

పెని జెప్పబడిన యర్థమునందు లోకమున పయోగములలో గలవు. వాని సాధుత్య బోధన 

మున కీ సూ|తము రచింపబడినది. ఇందు “తత్” అనునది పయోగములందున్న దండ, 

ముష్టి, హస్త మున్నగువాని కనుకరణము. [పయోగవాక్యమున 'దండః' అను దానికి “పహ 

రణం అనునది సమానాధికరణ విశేషణముగా నుపా త్రము. ఇది (పయుజ్యమానమగు నుపాధి. 

[ప్రయోగమునందు వినబడని యుపాధికి సూూతములందును కరణమును ఉండటోదు. (పకృత 

సూ తమున క్రియ యను నుపాధి యట్టిడి. “(బాహ్మణేన తుల్యమధీతే క్షతియఃి అనుచో 

నధ్యయనమను క్రియ సాక్షాత్తు, [బాహ్మణగతముగా జెప్పబడలేదు. అది సామర్థ్యమువలన 

గమ్యము మాత్రమే. ఆ క్రియకు సూతమున పథమాంతముగా నిర్దేశము చేయబడినను 

సమన్వయ ముపపన్నముగాన దోషము లేదు. 14641 

అవతారిక అందు |పతీయమానమగు నుపాధి కుదాహరణము. 

శో నీల ముత్సలమిత్య(త న విశేష్యే న భేదళకే! 

కశ్చి త్తద్దర్మవచనొ వాక్యే శబ్దః (పయుజ్యతే 11 165 

దదాపు కామాలు ౩ 

దవన బసవ మండు మర్యాదను దంచు తెలం దదాపు సవితా ప లం లాగ ాడతాతాాతరాముదాయయలభుదవం ద సంద చరాలు 



వాక్యపదీయము 936 వృత్తి లి Ss a 
466 ల ముత్వల మిత్య|[త వా కే = “నీలం చి తదుత్సలంచ' ఆను వాక్యమునందు విశేష = అపర. టో [ రొ om] న్ లీ 

సాయాలు | ల 

వ ఇష్యమునందుగాని, భేదశే కా విశేషజమునందుగాని, తద్ధర్మ వచనః = విశేషణ విశేష 
భావమును జెప్పు పదము, కశి*త్ శబ, = ఏ శబమును ° ప ప ప 
ర స ద్ద బి న పయుజ్యతే = పయోగింప 

ర 

| కరమ నా నీలోత్పులముల విశేషణ విశేష్యభావము సామానాధి క రిగాన ౧బ్ముము. కావున దానిని జెప్పునట్టి శబ్బ్దమేడియును, ““నీలమనునది విశేష జమ. ఉత్పలమను [ము - అని ఈ రీతిగా | పయోగింపబడదు. సూతమునందే 
౨ ₹ష౯ము, విషమ ఆన పదమ లు, “విశేషణ 
ములు, |పతీయమానమగు ను 

నునడి విశేష 
కష, 0 వ్శమ్యేణ బహులమ్'' అని [ప్రయుక్త 

పాధి గల వాక్యమున కిది నిదర్శనము. 114651 

అవతారిక... అందువలన 

A అత్యంతానుగమా తత్ర న సూశే నచ విగహే | 
విభ క్రిపరిణా మేన కించిదప్తి (పయోజనమ్ [1 466 

అత్యన్హానుగమాత్ 

సటవ ఏభ క్తి పరిణామేన = విభ క్తిని మార్చుటతో, సూతే = సూ త్రమునందు కించిత్ (పయోజనంకావఏమియు పయోజనము, నా సి = లేదు, విగహే చ నాసి= గహ 
వాక్యమునను [ప్రయోజనము లేదు. 

ల మ 
మ తాత్త్రర్యం వివరోణమలు.___. *న్సీలంచ తక్ ఉత్పలంచ” అను వాక్యమునందు 
భలం విశేష్యమ్' అనిగాని, సూ[తమునందు “విశష్యేణ! అను తృతీయాంతమును 
వ్ ష్యం అని [వథమాంతముగ గాని మార్చ బనిలేదు. సామానాధికరణ్యము వలన ఆ 
సంపింగిము ర చన్నది గదా | వాక్యమున “విశేష్యం” అను పదము [పయోగింపబడిన 

6 ను స్ న ‘ న 
దా కరణమైన, సూతస్థమగు విశేమ్యేణ అనునది గూడ పథమాంతముగ 

మార్చబడి యుండెడిది. కనుక నిటువంటి సల p 
॥ ములందు విభ కి విపరి 0 పస లేదు అని భావము. “ | వన్య [| (| 

అవతారిక... దీని నుదాహరణముగా దీసికొని వ పకృ్పత సూ తమునన విపరిణామ మక్కరలేదనుచున్నారు. కా రా 
శో తృతీయా నం క్రియేశక్యేతత్ విగహే న (ప్రయుజ్యతే | 

యథా దండగః (పహరణం [కీడాయామితి దృశ్యతే Hl 467 

నారా న తద్ధితాంతమునకు విగ్రహా వాక్యమున “దండః [ప్రహరణం అస్యాం 
(కెడాయాం”  _ అని యథా దీ [పకారము, దృశ్యతే = కనబడుచున్న దో,. తథా = ఆ విధ ముగా, తృతీయాంతం = తృతీయాంతమగు, “కియా” ఇత్యేతాత్ = (కియయా'” _ అనునది, 

నముద్దేశము 937 పదకొండము 
468 ] 
వ్మిగహే = “_దాహ్మణవత్ ' అను దాని విగహమునందు, న [పయుజ్యతే = [పయోగింప 

బడలేదు. 

తాత్పర్య వినరణములు_ ఆ, కీడలో దండము (పహరించుట = కొట్టుటయను 

క్రియకు సాధకతమము,. అది అందు కరణమని, దండః అస్యాం అని మా|తమే వి|గహ 

వాక్యమయినచో, తెలియబోదు. కనుక “(పహరణమ్' అనునదియు |పయోగింపబడుచున్న ది. 

ఆది ఉపాధి. దానికి, “పహరణ [క్రియకు సాధకమయినది' ఆని చెప్పు స్వశబ్బమగు “(పహ 
రణం” అను పదము నుపయోగించి తెలియజేయుట ఆవశ్యకమయినది 

““బాహ్మణేన తుల్యం క్ష్మతియః అధీతే* అను వ్మిగహ వాక్యమునందు, “అధ్య 

యన |క్రియచేత' అని తెలుపుటకు “క్రియయా' అను పదము నుపయోగించుట లేదు. ఉప 

మేయమగు “'క్ష్ష[తియః' అను పదమునకు సమీపమున నుచ్చరింపబడిన అధీతే అను దానికి 

సామర్థ్య మువలన నుపమానమునందును సమన్వయము సిద్ధించును. అట్టు గాకున్న నుపమా 

నోపమేయ భావమే పతీతము గాదుగదా:ః కాగా వాక్యమున 'క్రియయా అను దానికి 

[ప్రయోగము లేనపుడిక సూూతమున విభక్తి పరిణామ మెందులకు ? అని తాత్సర్యము.॥46'॥ 

అవతారిక. ఆంతర్భ్ఫూతమగు ధర్మముగల ఉపాధికి నీలోతృ్పలమనునది 

యుదాహరణమనిరి. కాని ఆట “నీలం విశేషణం ఊత్పలం విశేష్యమ్'' అనియు విగ్రహ 

వాక్య (ప్రయోగము గలదేయనిన, నిర్వివాదోదాహరణమును జెప్పుచున్నారు. 

శో ఘవిధౌఘళ్చ సంజ్ఞాయా మితి సూత ఉదాహృతమ్ ! 

ఉపాదానం (ప్రయోగేషు తస్యాత్యంతం న విద్యతే ॥ 468 

ఘవిధౌ = “'పుంసి సంజ్ఞాయాః' ఆను ఘపత్యయవిధిలో, ఘశ్చ సంజ్ఞాయామ్ = సంజ్ఞ 

యందు ఘ |పత్యయమగును, ఇతిజ ఆని, సూత్రే=ఆ సూతమునందు (8-8-118), 

ఉదాహృతమ్ = చెప్పబడియున్నది, తస్య = ఆ “సంజ్ఞాయామ్' అను ఉపాధికి, పయోగేమ 

= విగహ వాక్యములందు, ఉపాదానం = [ప్రయోగము = ఉచ్చారణమనుట, అత్యంతమ్ = 

ఎంతమాతమును, న విద్యతే = లేదు. 

తాత్బ్రర్య వివరములు. “పుంసి సంజ్ఞాయాం ఘః [పాయేణ” అని స్మూతము 

(8-8-118). ఇది “ఘి అను [పత్యయమును సంజ్ఞ ఆయినపుడు విధించుచున్నది. తదంత 

ములు పుంలింగములయి యుండును. “దంతచ్చదః' 'ఆకరః' మున్నగు సంజ్ఞావాచకము 

లుదాహరణములు. *దనాః ఛాద్యన్తే అనేన = “ఆకుర్ణన్తి అస్మిన్నిత్యాకరః' అని విగహ 

వాక్యములు. అట ఉపాధియగు సంజ్ఞాపద మునకు విగహములందు [ప్రయోగము లేదు. ఎందు 

వలన? (పకృతి |పత్యయ సముదాయము సంజ్ఞ యగుటచే సంజ్ఞారూపమగు నుపాధి 

ఆందంతర్శతమయియే యున్నది. ఆ విఢముగనే (ప్రకృత సూ తమునందును కియ అను 

నుపాధి అంతర్భూత మగుటచే “క్రియయా తుల్యం” అని చెప్పలేదు, 14681) 

De ee / అ. 

యు. PTT TN EY CRE YF LT నోటును. ఏఏప్పాలమ వాని మా 



వాక్యప డీయము 938 వ త్ర 
ఫిర్ 

అవతొరిక__ ఇక, స “'తెని న్ 
; స్నూతమునందు. “తేన*- అని నిర్దేశింపబడిన తృతీయా 

సమరము | పధానము 
థా LU గాన, దాని ననుసరించి *,కియా' అను 

గావలె నందురేమో ? _ అనునది గూడ తృతీయాంతము 

లో మైరపయకై ః సంస్కారః (ప్రధానేమ (పతీయతే । 
భేదేపి విభ క్రీ నాం నిర్తిశ్య_న్న ఉపాధయః ॥ 460 

అప్రయక్షైః ఇ విగహ వాక్యమునందు (పయోగింపబడని, యెః = ఏ ఉపాధులశేతను 
వాన = (పధానములగు వాని విషయమున, సంస్కారః = అతిశయమును గలుగచేయట, 
వే యల హా రనబడుచుందునో, తె ఉపాధయః = ఆ విశేషణములు, విభ క్రీనామ్ = వాని 

వలకు భదె సత్యపి = భేదమున్నను, నిర్దిళ్య నే = వ్యవచ్చేదక ములగుచునే యుండును. 
కకన న క. క్రియ యను నుపాధి వ్మిగహవాక్యమున [ప్రయోగము 
అయ్య హాము ia ంచుచునే యున్నది. సంస్కాారమనగా దానిని విశేషించుటి. 
కయ గవద ల ఎను, తృతీయాంతముతో దానికి సంబంధము కలుగును, 
కరణము నప (ప్రయోజనము గదా “కియయా' అని మార్చినపుడై న సామానాధి 
వరదలను సెద్ధింపదాయె. ఏలయన నవి భిన్నలింగములు గదా. కావున నా యపాధి యెట్టు 
కనా! సమో (అధౌనమును సంస్కరించుట కే యేర్పడివవి గాన కఠ ృత 

14691 

అవతారిక __ ఇంతవరకు, |ప య ఈ 

తృతీయాంతత్వము సంభవింపదని ఎడల విశేషణ పక్షమున (కియావచనవంనకు ఐంపబడినది. ఇక, “సర్వ ఏతే శబ్లాః గుణ సముదా 
యి యేమ వర్త న్న” - అను భాష్య(గంథము వివరింపబడును. 

శో సము దాయేషు వర్త న్తే భావానాం సహదారిణామ్ । 
శబ్రాస్త త్వ వివకొయాం సముచ్చయ వికల్పయోః ॥ 470 

న్స న ! ఆ 3 దాః = _ద్రాహ్మాణ మున్నగు శబ్దములు, సహచారిణామ్ = తమతో గలసీయండు, భావా 
నా నా న ళో అలి 

| 

a పత్రముల యొక్క, సముదాయేషు = సమూహములందు, వర నేవ రించును, 
దే ఆవ_ర్రించుటయును, సముచ్చయ వికల్పయోః =సముచ్చయ వికల్పముల యొక్క 

ఆఅఎవక్షాయాం భవతి = వివక్ష చేయనపుడే సంభవించును. 

తాత 

కలు వసువ! క వ 2. కనన య. నం 
సముదాయము నా శబములు బోధి చును య. ప ని 
తేక ్న ద్ద శం * ఆ ధర్మములకు ఒక ప్పుడు నియత సహచారము 

(వాహ్మణత్వ జాతి సహచారము తప్పదు. అదియును, *ఇదియా ? ఆదియా ” _ 
అను వికల్పముగాని, ఇదియును నదియును నను సముచ్చయముగాని లేనపుడే, సంభవించును 

4/01 
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4711 
అవతారిక. గుణ సముదాయమును బోధించు శబ్దములలో, ఆ గుణములకు 

వికల్పము గలిగిన నది సముదాయార్థ మునకు విరుద్ధముగాన, నా వికల్పము లేకుండ నిమ్ము. 

సముచ్చయమనగా నొక్క-సారిగనే యనేకార్థములను టోధించుటగదా. అది సముదాయమునకు 

విరుద్ధముగాదే యనిన- 

శ్లో॥ సముచ్చయస్తు (క్రియతే యేషు (ప్రత్యర్థవృ _త్తిష | 

భేదాధిష్టానయా యోగ న్నేషాం భవతి సంఖ్యయా ॥ 471 

(పత్యర్థ వృత్తిష = (పత్యేకముగ సముదాయావయవ టోధకములగు, యేష తు = ఏ శబ్దము 

లందు, సముచ్చయః = అవయవ సముచ్చయ బోధనము, |కియతే = చేయబడునో, తేషాం 

= ఆ శబ్దములకు, భేదాధిస్టానయా = అవయవభేదము ఆ శయముగా గల, సంఖ్యయా = 

సంఖ్యావాచక వచనముతో, యోగః భవతి = సంబంధము కలుగును. 

తాత్పర్య నివరణములు సముదాయ బోధక శబ్దములు అవయవములను గూడ 

జోధించినపుడు సముదాయము సముచ్చయరూపముగ వాచ్యమగును, అవయవములన్నియు 

సమానమగు కత్ష్య గలవి, కాని అనేకత్యము, [పకటము. అవి యన్నియు (పధానములే. 

కినుక వాని బహుత్వమును పురస్కరించుకొని బహువచనము పవ ర్తించును, ఎట్లనగా - 

“వనము” “వృక్షములు” అను పదములను జూడుడు. వనమనగా వృక్షముల సముదాయము, 

. కాని అవయవములను [పధానముగ బోధింపదలంచిన, “వృతా అని బహువచనమే [పయో 

గింపబడుచున్న ది. సముదాయమును బోధింపదలంచిన “వనము అని సముదాయ గతైకత్వ 

బోధకమగు నేకవచనమే దయుక్రము. ఆ విధముగనే పకృతమునను, |బాహ్మణ శబ్దము 

సముదాయార్థకమయినపుడు, పత్యర్థ వృత్తి కానేరదుగాన, అనగా పృథగవయవములను 

నోధింపదు గాన సముచ్చయ మట సంభవింపదు. కావున సముచ్చయము సముదాయ విరోధియే 

యగును. 
n&T iu 

అవతారిక... ఓయీ ! మాతా కలాపము = అనగా అవయవముల సమూహము, 

సమాన కక్ష్యముగ నభిహితము కానపుడు, జాతి విశిష్ట ద్రవ్యము శబ్రములచే బోధింపబడు 

నను పక్షమునకును దీనికిని భేదమేమి ? అనిన-- 

శో॥ సరె ్యర్విశిషాన్తెర రెరన్య నే సహచారిఖిః | 
Mr 2 ఐజి థఅజ చ 

బుదయ (ప్రతిప త్రమాణాం శబారాంసానతో విదుః ॥ 472 
(a లీ (ara) అజాత 

సహచారిభిః తైః = కూడనుండు ఆ, సర్వైః అర్థెః = సకలార్థముల తోడను, విశిష్టాః = 

కూడిన, బుద్ధయః = బుద్ధులు = జ్ఞానములు, (పతిప త్తిమాణాం = (శోతలకు, జన్య న్తే.= 

కలిగింపబడును, ఆత। = అందువలన, తాన్ = వానిని, శబ్దార్థాన్ = శబ్దముల కర్థములనుగా 

విదుః=తెలిసికొనుచుందుగు. 

ల న. ఎ 



[43 
తాళ్ఫర్భం విభరోణమయులు... జాతియో, గుణమో [కియయో [ద్రవ్యముతో గలసియే 

యుండును. వానిచే రూపితములయి జాత్యాది విశిష్టమగు నర్థము [గహింపచేయు బుదులు 
థి 

కోతల రా శబ్దముల పయోగములందు గలిగింపబడుచుండును. బుద్ధ్య నుసారముగ నిరూపిత 
మయిన యర్థమునే శబ్దములు బోధించును. కనుక గుణసముదాయమే (పతీతి గోచరమగు 
శబ్ఞారము. ద్రవ్యము అర్థ [కియాకారి. అనగా పనికి ఉపయోగపడునది. కనుక జాతిగుణ 
[కియాది ధర్మములతో సంసృష్టమయియే శ క్రికి విషయమగును = బోధ్యమగుననుట. 
అదియు నొక్కటియే గనుక వకవచనమే. ఇక (దవ్యాభిధాన పక్షముననో, దవ్య మొక్క 
టియే జాత్యావిష్టముయి వాచ్యమగును. గుణమును కియయును సామర్థ్యమువలన నవగతము 
లగును, [క్రియా గుణములు లేని |దవ్య ముండదుగదా ? కావున ఆ పక్షమున [కియా గుణము 
లకు అభిధానము లేదు. ఈ పక్షమున నన్నియు వాచ్యములే = అభిధాన విషయములే.॥472॥ 

అవతార్శిో___.పైెన నుపపాదింపబడిన విషయమునే యీ కారిక వివరించుచున్నది. 

ళో సంసృష్టాః ప్రత్యయేష్వర్లాః సర్యఏవోసకారిణ 8 | 

తేషాం (పత్యయరూపేణ సర్వేషాం శబ్బ్దవాచ్యతా [1 478 

అగ సర్వే ఏవ ఆర్థాః = సమస్త పదార్థములును, (ప్రత్యయేషు = బుగ్గులయందు, సంసృష్షాః = 
సంసర్గము గలవియె, ఉపకారిణః = చోద్యములు, భవ న్తి = అగుచున్నవి, తేషాం = వానికి, 
సర్వేషాం = అన్నింటికిని, |పత్యయ రూపేణ == బుద్ధిరూపముననే, _శబ్దవాచ్యతా = శబ్ద 
వాచ్యత గూడ, భవతి = కలుగుచున్నది. 

తాల్బ్రర్భో వినర ణములు.__ వక్త శబ్దముల నుచ్చరిందిన వెంటనే. శ్రోతల బుద్ధుల 

యందు పదార్థాకారముపారూఢమగును. ఆ ఆకారమును ముందు బోధించి, తరువాత దానితో 
బాహ్య వస్తువున కభేదమును (గ్రహించిన వెనుక శబ్దములు దానిని బోధించును. మాతా 
కలాపరూపమగు సక లార్థ ములును, బుద్ధియందు ఏర్పడిన ఆకారము ననుసరించియే వాచ్యము 

లగుచుండును. బుద్ధి గోచరములగు జాతిగుణ [కియా [దవ్యములను నర్ధములు, సంసర్గమును 

(పత్యయములందే = బుద్ధులయందే పొందునుగాన తద్వాచక శబ్దములను సముదాయాభిధాయి 
కబ్దము లందురు. బాహ్య పదార్థములు అంశరహితములు, బుద్ధి పరికల్పిత పదార్థములందే 
భాగ విభాగము నిశ్చితమగును. అందును బాహ్య పదార్థములవలె [పధానా [ప్రధాన భావమును 

బట్టియే బుద్ధియందును వానికి భాసము కలుగును గాన జాతిగుణ [కియలతో సంసృష్టమగు 
(దవ్యమే పధానముగ వాచ్యమగును. అందువలననే ఆ శబ్దము లేకార్థములని యందురు,.! 4/8 

అవతారిక శబ్దములు, గుణసముదాయ వాచకములని యనవలసిన పని యేమి 
గలదు ? అవి దవ్యమా|త వాచకములే యనరాదాయనిన_ 

శో కేవలానాం తు భావానాం న రూసమవధార్య శే | 

అనిరూపిత రూపేషు తేషు శబ్దో న వర్తతే ॥ 474 

సముదేళము 941 పదకొండము 

476| ల an 

శకేవలానాం = ఉపాధి సంసర్గము = విశేషణ సంబంధములేని, భావానాం తు = [దవ్యములకు 

మా[తము,- రూపం = స్వరూపము, న అవధార్యతే = నిరూపింపబడదు, అనిరూపిత రూపేషు 

= రూప నిరూపణము లేని, తేషు = ఆ [ద్రవ్యముల యందు, శబ్దః = శబ్దము, న వర్తతే = 

బోధకముగా నుండదు. 

తాళ్ళర్భం బివరణయములు వదియేని యొక ధర్మముతో గూడి నిరూపిత స్వరూ 
ఖో 

పము లయిన పదారములే శబ్లబోధ్యములగును. ఉపాధిరహితమగు [దవ్యమ్మాతము నిరూపణ 

“ ప బనది' లిసికొనుటయే గదా నిరూపణము. 
గోచరము గాదు. “ఇది ఈ _పకారమయినది అని తేలీణ జ 

కావున నిరవచిన్నమగు ,దవ్గము భాసింపనే భాసింపదు. జాతియో, గుణమో, | యో 

క క్ తీరవ ష మే, గుణసముదాయ వాచకత 
అవచ్చేదకములుగా నుండియే తీరవతెను, కావున విశేషణ విశిష్టమే, గుణస 8 

సిద్ధాంతమున, శబ్దవాచ్యము. సముదాయ వృత్తులు పంచాలాది శబ్దములు పూర్వ పంచాలము 

అనినపుడు ఆ పూర్వ = తూర్పు అను విశేషణము వలన, అవయవబోధకమగుచున్నది.! ఓ 4 

అవతారిక అట్టయిన సముదాయమును బోధించు శబ్దము, సముదాయ రూప 

మగు నర్ధ్థమును వదిలి పెట్టి, అవయవమును బోధించునట్టగునుగదా ? అపుడు శబ్దార సంబం 

ధమునకు అనిత్యత్వము వాటిల్లదా ? అనిన-- 

శో॥ పూర్వ శబ్ద (పయోగాచ్చ సమూహాన్ననివ ర్రతే | 

వ రతే అవయవేనాపి, నోపా త్తం త్యజతి క్వచిత్ 11 475 

పూర్వశబ |ప్రయోగాత్ = “పూర్వే” - అను శబ్బ్దముండుటవలన, సమూహాత్ = సముదాయము 

నుండి, న నివ రతే = పంచాల శబ్దము మరలదు, అవయవే అపిచ = అవయవ రూపమగు 

నరమున గూడ, న వర్తతే = అపూర్వముగ -వ ర్తింపదు, ఉపాత్తం = గృహీతమయిన నిరూ 

క్ష - 
ఇ 

డార్భమును, క్వచిత్ = ఎచ్చటను, న త్యజతి = విడిచిపెట్టదు. 

తాత్పర్య వివరణములు--- “పూర్వే పంచాలాఃి = తూర్పు పంచాలము, అనుచోట 

పంచాల శబము మొ తము పంచాల దేశమునంతను జెప్పునది. అందు 'తూర్పు' అను నవయవ 
ది నో 

వాచకమున్నను, నది సముదాయార్థము నుండి తొలగదు. ఎందువలన ననగా, శబ్దార్థ 

సంబంధము నిత్యము గదా. అపూర్వముగ నిచట నది అవయవ వాచకమును గాదు. నిరూఢ 

న్ ప ప చుటయు నెచృటను శబముల 
మగు నర్భమును వదలిపెట్టుట, అపూర్వార్థమును పర్శిగహిం ఎ ప 

విషయమున సమ్మతము గాదు. HATE 

అవతారిక. అట్రయిన సమన్వయము కుదురదే ? అవయవ వాచకమగు పూర్వ 

శబ్దమునకు సముదాయ వాచకమగు పంచాల శబ్దముతో సమన్వయము సైనగుటకు సముదా 

దోధకము గూడ నవయవమును బోధించుననరాదా యనిన. 

లో సముదాయావిధాయా చ యది భేదం విశేషయీత్ | 

త|తాతుల్య విభ క్రిత్వం పూర్వకొయాదివదృవేత్ | 4/6 
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హాక్యపదీయము 943 వృ తీ 

సముదాయాభిధాయీ చ = సముదాయ వాచక శబ్దము గూడ, భేదం = అవయవమును, (ల 
యేద్యది = వ్యచ్చేదించిన యెడల = వేరు పరచినచో, త్మత = అచట = పూర్వే పంచాలా 
అనుచోట, పూ ర్వకాయాది వత్ = 'పూర్య్ణకాయఃి అనుచోట వలె, అతుల్య విభ _క్తిత్యమ్ = 
విషమ విభక్తిని గలిగియుండుట, భవేత్ = [పా ప్తించును. 

తాత్పర్య వివరణములు. పంచాల దేశమంతయు నొక్కటియే. దానినే పంచా 
లము శబ్ధము చెప్పును. అది అఖండము, సఖండమైనచో అఖండమును జెప్పుటకు పూర్వశబ్ద 
(ప్రయోగ మావళ్యకమయ్యెడిది. కాని అట్టు వ్యవచ్చేద్యము లేకయున్నను (పయోగింపబడిన 
పూర్వశబ్దము పంచాల దేశమున నవయవ భేదమును గల్పించినచో నపుడు పంచాల దేశము 
యొక్క. తూర్పుభాగ మిదియని యర్థమగును. *పూర్వః కాయస్య” = శరీరము యొక్క- 
పూర్వ భాగము - అనునట్టు, “పూర్వః పంచాలానామ్' అని (ప్రథమాంత షష్ట్య్రంత పదములుగ 
పయోగించవలసి వచ్చును. సామానాధికర ణ్యము కుదురదు. సామానాధికరణ్యమునకు 
భంగము లేకుండగ నవయవార్థబోధ నము యుక్తము గాదు. సంబంధము నిత్యమాయి - అని 
తాత్సర కిము. - 14/61 

అవతారిక.___ఇక, ఈ పంచాల శబ్దము అవయవబోధకమును నగునను విషయము 
సమర్థింపబడుచున్నది. 

శ్లో! సమూహే చ (ప్రదేశే చ పంచాలా ఇతి దృశ్యతే 1 
తథా విశేషణం సర్వఇత్యేతదుపపద్యతే ॥ 477 

పంచాలాః ఇతి = “పంచాలాఃి అను పదము, సమూహేచ, |పదేశేచ = సముదాయము 
నందును, ఆవయవమునందును, దృశ్యతే = | పయోగములం దగపడుచున్నది, తథా = కను 
కనే, “సర్వే” ఇత్యేతత్ = “సర్వే అను నీ, విశేషణం = విశేషణము, ఉపపద్యతే = తప 
పన్న మగుచున్నది. 

తాత్పర్య వివరణములు____ పంచాల శబ్దము ముఖ్యవృ త్రియగు శకి చేతనే సము 
దాయమును అవయవమును అనగా ఆ దేశమున గొంతభాగమును గూడ బోధించును. “పంచాల 
దేశీయులకు నివాసమయిన జనపదమిను వ్యుత్ప త్త్యర్థమును బట్టియు అర్థ ద్యయమునకును 
ఉపప త్తి కలదు. జనపదమంతయు నివాసమయినట్టు త దేకదేశమును నివాసస్థాన మగును 
గదా: ఇయ్యది వనశబ్దమువంటి అవయవివాచి, వనమున బివేశింపుమనిన వృక్షసమూహ 
మున బవేశించుట ఏక దేశమున (పవేశించుటయే. నివాసాధికరణత్వమను నిమి త్రమును బట్టి 
యీ శబ్దము [ప్రవ ర్రించుచున్నది. ఆ నిమి త్రము సముదాయావయవములకు తుల్యము. “పంచాల 
దేశమునందు (ప్రవేశించినాడు" “ఆ దేశమును జూడుడు' - ఈ మున్నగు వ్యవహారములందు 
ఏక దేశ ద్వారముననే గదా ఆయా పనులు జరుగునది. 

వ్యుత్ప త్తివాదమును విడిచి స్వాభావిక వాదమును బట్టినను = అనగా పంచాల 
శబ్దము రూఢి శ క్తిచేత నర్థబోధకమేగాని అవయవశ క్రిచే గాదన్నను, అనేకార్థక శబ్దములవలె 

సము ధ్రేశము 943 పదకొండము 

478 ] 

నిదియు సముదాయిక దేశములను బోధించుననుట యొప్పును. కనుకనే, “పంచాల దేశము 

లబ్ధము' - “పంచాలము కొట్టబడినది' - ఇత్యాది వ్యవహారములలో, దేశమంతయు లబ్ధమా 2 

ఏక దేశము మా;తమా? యను సందేహమును వారించుటకు “సర్వే పంచాలా లబ్ధాః ) _ అని 

సర్వశబ్దము విశేషణముగా నుపయోగింపబడుచున్నది. దానివలనను సి శబ్ద ముభయవాచక 

మని సిద్ధము. కావున నిట్లు సముదాయ శబ్దములు (పసిద్ధములయినవి ముఖ్యవృ త్రిచేత నే 

ఉభయ బోధకములుగ నగపడుచున్నవి 114/॥ 

అవతారిక ఇందు భాష్యకారుని సంవాదమును గలదనుచున్నారు. _ 

శో తథార్థపిప్పలీత్య్యత జాత్యంతరనివృ త్తయే 1 

అరం చ పిస్పలీచేతిఖం డే శబికి పయుజ్యకే // 478 
యు (0౧ 

తథావాఆ [పకారముగనే (అందువలననే), అర్థపిప్పలీ ఇత్యత = 'అర్థపిప్పలీ. అను సమాస 

మున, _జాత్యంతర నివృత్తయే = ఈ సగము వేరొక జాతిదిగాదని చెప్పుటకు, అర్థం చ 

పిప్పలీ చ ఇతి = “అర్థం చ తత్ పిప్పలీ చి - అని, ఖండే = అర్థ ఖండ భాగమునందు, 

శబ్దః = పిప్పలీ శబ్దము విశేష్యముగా, [ప్రయుజ్యతే న [పయోగింపబడుచున్నది. 

తాత్పర్య వివరణములు ఏకదేశి సమాసమని తత్పురుష సమాసభేదము ఒకటి 

కలదు. “అర్థపిప్పలీ' “పూర్వకాయః మున్నగునవి యుదాహరణములు. “ఆర్థం పీప్పల్యాః 

“పూర్వం కాయస్య” అని విగహవాక్యము. ఈ సగము ముక్క, పిప్పలి క థ్రిది. వేరు దానిది 

గాదు అని జాత్యంతర నివృ త్తికై పిప్పలీ శబ్ద (ప్రయోగము. ఇందు “అర్ధం” అనునది 

పధానము, అది నపుంసకము. సమాసలింగము స్రీలింగము గానున్నది. అందుకొరకు 

“పదవల్లింగ ద్వంద్వ తత్పురుషయోః”” ఆని పరపదలింగము సమాసమున కతిదేశింపబడినది. 

ఈ ఏకదేశి సమాసమును భాష్యకారుడు (పత్యాఖా్యనము చేసినాడు. “అర్ధం చ 

తత్ పిప్పలి చి అను విగహము గల సమానాధికరణ సమాసమే కావచ్చునని తాత్పర్యము. 

తత్పురుష ఊ త్తరపదార్థ _పధానముగాన పిప్పలీ శబ్ద శ్రీలింగము సమాసమునకు సిద్ధించును. 

పరపద లింగాతిదేశ మక్కరలేదని యభిప్రాయము. ఒకదాని యందలి భాగము ఏకదేశము. 

ఆ యరముగ పదముతో గూడినది ఏకదేశి సమాసము. ఏకదేశి సమాసమునందు, అర్థము 

పిప్పలిచే విశేషింపబడుచున్న ది. సమానారికరణ సమాసమునందు జాత్యంతరము గాదని 

తెలియజేయుటకే, “ఆర్థం' అను దానికి పిప్పలి విశేష్యమగుచున్నది. కాగా రెండు సమాసముల 

కును ఫలాంశమున నఖేదమే కలదు గాన నేకదేశి సమాసము |పత్యాథ్యాతము. జాతి 

పవృశత్తి నిమిత్తకమయిన పిప్పలీ శబ్దము వ్యక్తియందు, దాని పచయాపచయములతో 

నిమి త్రము లేకయే వర్తించును. అట్లు కానిచో “అర్థం చ పిప్పలీ చి అను సామానాధికర 

ణ్యము కుదురదుగదా యని భావము. 114701 
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[ 479 మ అవతారిక... ఈ ఖండము వేటొకటి గాదు పిపృలియె యని తెలియచేయుటకు 
ఆ మునందు గూడ సమురదాయవాధి శబ్దము [పయోగింపబడినటే పంచాల శబమును 
[బయోగింపబడునని చెప్పుచున్నారు. 

న్ / 

లో పంచాలానాం ప్రదేశోఒపిభిన్నో జనపదాంతరాత్ | 

త త్రాన్యస్య నినృ_త్త్యర్రే శబ్ద భేదో న గమ్యుతే ॥ 419 
పంచాలానాం = పంచాలమను జనపదము యొక్క, పదేశో=౭ పి = ఏకదేశమగు |గామము 
గూడ, జనపడాంతరాక్ = “మగధ” - రష క మున్నగు నితర జనపదముకంటె,' భిన్నః = వేరయి 
దె, న్ = అందు, అన్యస్య = వేరొక దేశమును, నివృ త్త్యర్థ శబ్దే = నివర్తింపజేయుటకు 
(వయ క్తమైన శబ్దమునందు కాదనుటకు, భేదః న గమ్యతే = భేదము తెలియబడదు. 
| తాత్పర్య వివరణములు--- జనపదమనగా కొన్ని (గామముల గుంపు. దాని వక దళములు, ఆ జనపదమునందలి [గామములు. పంచాల జనపదమంతయ మగధ జనపదము కంచె వేరయినది యయినత్లే, దాని యేకదేశమగు (గ్రామమును, భిన్నమే. ఆ భేదమును 

సూచించుట కే “పూర్వే పంచాలాః' అను వాక్యమున పంచాల శబము [ప్రయోగింపబడుచున్నది అట్టియడ, సముదాయావయవ భేదము అదరింపబడదు. పంచాల శబ్దము, ముఖ్యవృ త్తిచేతనే తదంతర్గత [గామమును బోధించును. కాగా అవయవముతో సముదాయవాచకమునకు సామా 
నాధికరణ్య ముపపన్నమగును. రెండును తుల్య విభక్తులే కావచ్చును. జాత్యంతర నివృత్తి 
వివక్షితమయినపుడు 

గ్ 
సముదాయావయవ వాచకములు తుల్యములే యగును. 1478 

అవతారిక... ““సముదాయేష. హి వృత్తాః 
న మి శలాః అవయవేష్వపి వర్తన” = 

అ హాభాష్యమున చెప్పబడిన దాని శేమి యర్థము? సముదాయమునకును అవయవముల కును అభిధేయత్వము తుల్యమేగదా యనిన_ 

శో (ప్రసిద్దాస్తు విశేషేణ సముదాయ్ వ్యవస్థితాః | 
(పదేశే దర్శనం తేషామర్థ (పక రణాదిభిః ॥ 480 

విశేషేణ తు = అధికముగనై న, సముదాయే = సమూహమునందే, [పసిద్గావా 
వ్యవస్థితాః = (పంచాలాదులు) వ్యవస్థ చేయబడియున్న వి,' తేషాం = వానికి, అర్థ [పకర 
ణాదిభిః = సామర్థ్యము ప్రకరణము మున్న గువానిచే, (ప్రజిశే దర్శనం భవతి = అవయవము 
నందు పవృ త్తి కలుగును. (అందలి ఒక భాగమును గూడ దెలియజేయు చుండును) 

(పసిద్గములు గా 
9 $ 

తాత్పర్య వివరణములు___ “పంచాలి మున్నగు శబములు మొతము జనపదము 
నందే (పసిద్ధ తరములు. అచటనే ముఖ్యవృ తములు. (పకరణమునుబటియో, లేక సామర్గము 
వలననో, అవయవములను గూడ బోధించును. అందువలన భావ్యమున నవి సముదాయ మున వృ త్తములని చెప్పబడినవి. “అవయవేష్యపి వర్తంతే” _ అనుట |పకరణాది మూలకము. 

{ 

eer 

నముచేశము 945 పదకొండము 

483] 
అవతారిక _.- 'వాహ్మణ' మున్నగు శబ్దములును సముదాయమున ముఖ్య 

వృ తములయి [పక రణాదివశమున నవయవ మా[తబోధకిములగును. 

శో యదుపవ్యంజనం జాతేః సహచారి చ కర్మసు! 

త(త్రవారూఢ సంబంధం యత్సాయేణోపలక్షితమ్ 11 481 

శో సముదాయ? (పదేశోవేత్యేతం తస్మిన్న నాశ్రితే | 

అర్జాత్మన్యవి శేషణన_ర్తం లే (బాహ్మణాదయః i 482 

యత్ = ఏయది, జాతేః = జాతికి, ఉపవ్యంజనం = అభివ్యంజకమగునదియు, కర్మసు = 

కర్మలయందు, సహకారిచ = విడువక యుండునదియునో, యత్ = ఏయది, జాలొ = 

జాతియందు, రూఢ సంబంధం = నిరూడమగు సంబంధము కలదిగా, (పాయేణ = తరచు, 

ఉపలక్షితం వా = ఊహింపబడుచున్నదో, సముదాయః = సమూహముగాని, [పదేశో వొ == 

ఏకదేశముగాని, ఇత్యేవం = అను నీ విధముగా, అనా్రితే ఆ వివక్షింపబడని, తస్మిన్ కా ఆ, 

అర్ధాత్మని = పదార్థమునందు, (బాహ్మణాదయః = “బాహ్మణ” మున్నగు శబ్దములు, అవి'శే 

షేణ=ా భేదము లేకుండగ, వర్తన్తే = (పవ ర్తించుచుండును. 

/ తాత్ఫ్ళర్భ వివరణముణ..-- (బాహ్మణత్వాది జాతీని అభివ్యంజింపజేయునదియు, 

ఉపనయనము, మున్నగు సంస్కారములు గలదియునగునే వ్యక్తి విశేషము గలదో దాని 

నాాశయించియ, యజనము యా జనము = అనగా యజ్ఞములను జేయుట చేయించుట మున్నగు 

|కియలందు నియతముగ నుండు శౌచము, గద్ధ = ఆస్తిక్క బుద్ధి, విద్య_త్త్యము మొదలగు 

వానిని బటియు, ఆ జాతికి అవ్యభిచరిత ముగ నుండు మృదువగు మనస్సు, సత్యవాదిత్యము, 

వె రానుబంధము లేకుండుట మొదలగుచు తరచుగ ననుమిత ములగు వానిని బట్టియు [బాహ్మ 

ణాది శబ్దములు [పవదర్తించును. కావున వానిని సముదాయాభిధాయు లందురు. 

కాని జాత్యంతర నివృత్తికొరకు, సముదాయావయవ విభాగమును గమనింపక, 

తదేక దేశమందును నవి వర్తించుచున్నవి అర్థ (పకరణాదుల వలన నట్టు (పవ ర్రించుటచే 

నపుడు వానికి అముఖ్యత్వము వ్యవహరింపబడుచున్నది. 1481, ఉ౦21 

అవతారిక... అపుడు, సముదాయమున కర్ణము వేరును అవయవార్గము వేరును 

నగునుగదా! సముదాయ వృ త్తములే ఆవయవములందును వ ర్తించుచున్నవనుట యెట్టు. అనిన. 

క్లో॥ యశ్చతుల్య (శుతిర్షృష్షః సముదాయే వ్యవస్థితః | gg 

తేనోపచరితై కత్వం (పదే శేవ్యుపలభ్యశే 11 

తుల్య (శ్రుతిః = సమాన వినికిడి గలదిగొ (సరూపముగా), దృష్టః = దృష్టమయినదై. = కన 

బడినదై , యశ్చ శబ్దః కా ఏ శబ్దము, సముదాయే = సముదాయమునందు = తద్వోధకముగా, 

వ్యవస్థితః = స్థిరపరుపబడి యున్నదో, తేన = అట్టి ఆ శబ్దముతో, ఉపచరితైకత్వం = ఆరో 
(థి థి 

| 
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తాలళ్ఫర్భం వివరణములు___ సముదాయ వాచకమయినను, అవయవ వాచకమయి 
నను, ఆ శ బ్రమునకు రూపము తుల్యముగ నుండుటవలన సముదాయ బోధకముగ నిశ్చితమయి 
నదే అవయవ బోఢక మును నందురుగాని, ఆవి భిన్న భిన్న శబ్దములే. ఆ శబ్దమే సముదాయ 
రూపార్థము నుండి తొలగి అవయవ రూపార్థమును టోధించుచున్న దని తాత్పర్యము గాదు. 

శబ్దార సంబంధము నిత్యము గదా. 1488 

) అవతారిక “తేనతుల్యం డ్రియాచేద్యతిః'' (5-1-116) సూ తమునందు 

మవోభాష్యమున _ “ఈ సూత వాక్యార్థ మయు క్రముగ నున్నది తృతీయా సమర్థమయినది 

శయ యయినచో వతి (పత్యయము వచ్చుననుచున్నారు. తృతీయా సమర్గము [క్రియ 
ఎట్టగును 1” అని యాక్నేపించి, ““బాహ్మణః క్ష(తియః వైశ్యః శూదః”-అను నీ 
శబ్దము లన్నియు గుణసముదాయమును జెప్పు శబ్దములు. తపస్సు, వేద వేదాంగాధ్యయనము 
జన్మ - ఇవి [బాహ్మణు డనిపీంచుకొనుటకు నిమిత్తములు. గౌరత్యము, శౌచము పింగళ 
వర్ణము, కపిలరంగు తల వెండుకలు = అను నివియు దాహ్మణ శబ్రారమున నంతర్భూత 

ములు. సముదాయమును టోధించు శ నో. ౦ బ్రములు అవయవములను గూడ బోధించును. ఎట్టనగా 
శ అల్లి ఆ 4 é అల్లో క పూర్వు పంచాలము ఉత్తర పంచాలముి అందురు. తైలము భుజింపబడినది ఘృతము 

తాగబడినది అందురు. అర్రే “శక్త, సీలః, కృష్ణః - అను శబ్ద్బములును నటివే. అదీ ఈ 
ట్ ౧ 

(బ్రాహ్మణ శబ్దము గూడ సముదాయబోధకమై అవయవములను గూడ బోధించును” - అని 
సమాధానము చెప్పబడినది. 

ఆందు పూర్వే పంచాలాః' అను నిదర్శన మింతవరకును వ్యాఖ్యానింపబడినది. 
ఇక “తైలం భుక్తం ఘృతం భు కమ్’ - అను నుదాహరణ గంథము వాథ్యానింపబడును. 

ల్లో॥ సంస్కారాదుపఘాతాద్వావృతోఒ క్త పరిమాణకే । 

తై లాదౌ జాతిశట్టోఒ్మత సామర్జ్యాదవసీయతే i 484 

సంస్కారాత్ = జొషధ సంసారము వలన గాని, డిపఘాతాత్ వా=కుక్క-లు, కాకులు 

ఎంగిలి పరచినందున గాని, ఆ క్ష పరిమాణకే క పరిచ్చిన్నమగు = ఇంతయును, కొలతగల, 
తైలాదౌ వృత్తః = నూనె, నెయ్యి మున్నగువానియందు వర్తించినదిగా, జాతి శబః = జాతి 
(పవృ త్తి నిమిత్తకమగు నీ శబ్దము, అత == “తైలం భుక్తమ్' అను నుదాహరణమున, 
సామర్థ్యాత్ = |పకరణ బలమువలన, అవసీయతే = నిర్ణయింపబడుచున్నది. 

తాత్సర్యం ఎవరణిమలు.__. లైల ఘృత శబ్దములు అవయవావయవి సాధారణ 
జాతి శబ్దములు. అవి సముదాయవృత్తములై అవయవదోధకములు గావు గదా. అవి యుదా 
ము లెట్టగును ? “స్ఫోటసిద్ధి' యను [గంథమునందు “నేక్షితా జాతి శజ్దానాం సముదా 

తీతా । జాతీ మాచక్షతే తే హి వ్య క్తిర్ణాతి సమాశయా”” అని చెప్పబడినది. జాతి 

ee న. . 
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48 ] 
(పవృ త్తి నిమిత్తక శబ్దములు జాతినే బోధించును. జాత్యాాశయమగుటచే వ్య క్రియందు గార్య 

ములు పవ ర్తించును. అయ్యవి సముదాయవాచకములగుట ఎచ్చటను జూడబడదు - అని 

యర్థము. 

పె ఆశ్నేపమునకు (పతి సమాధాన మీ కారికయం దభిహితము “తైలం భుక్తమ్' 

అను నుదాహరణమున తైల మనగా, ఒకానొక రోగమును శాంతింపజేయటకు, బౌషధముచే 

సంస్కరింపబడినది. ఘృత మనునదియు నట్టిదియ వివక్షీతము. అయ్యి, పదహారు పలములు 

లేదా ముప్పదిరెండు పలములు = అని ఇట్టు పరిచ్చేదింపబడినది |గాహ్యము. అదియే ఆక్త 

పరిమాణమనుట. ఆ క్ష అనగా “పరిచ్చిన్నమగు' = అని యర్థము. లేదా శ్వకాకాదులఅచే నుచ్చి 

ష్షము గావింపబడి పరిత్యాజ్యమగునదియైనను గొంత పరిమాణము కలది అయి యుండును, 

అందు (పతిదినమును గొంత భాగమును మాత్రమే భు క్రమయినను తైలము భుక్త 

మనుచున్నారు. కుక్క నూనెను గొంత మా[తమునే _కాగివేసినను నట్టందురు. ఆఅవయవమున్మ్య 

దిట్టు సముదాయారోపముచే వ్యవహారమున కిది యుదాహరణము. 1484 

అవతారిక ఇది భాష్యకారుని ఆశయమని యెట్లు తెలియున నిన 

శ్లో న జాతిగుణ శబ్దేషు మూ ర్తిభేదోఒ౬వివక్షితః | 

తే డాతిగుణ సంబఃధ భేదమ్మాత నిబంధనాః। ॥ 485 

జాతిగుణ శబ్దము = జాతిగుణములు [పవృ త్రి నిమిత్తములుగాగ ల శబ్దములందు, మూ ర్రిభేదః 

= [దవ్యపరిమాణ భేదము, న వివక్షితః = వివక్షింపబడదు, తే ఇ ఆ జాతిగుణ నిమి త్తక 

శబములు, జాతిగుణ సంబంధ భేదమ్మాత నిబంధనాః = జాతి సంబంధమును, గుణ సంబంధ 

మును అను విశేష మొక్క-టియే నిమిత్తముగా గలవి. 

తాత్పర్య వివరణములు ఈ వ్యక్తి ఆ జాతిగాని గుణముగాని కలదియా? కాదా? 

యని మా|తమే ఆ శబ్దములు గమనించునుగాని, వ్య క్రియొక్క_ మూ ర్తిభేదమును = పరిమాణ 

భేదమును జూడకయే ఆ వ్య క్రి నా శబ్దములు బోధించును. పరిమాణ శబ్దములగు కుంచము, 

మానిక మున్నగునవి యటు గాదు. అవి అందు గొంతభాగము తగ్గినయెడల [పవదర్తింపవు. 

కాగా సంస్కారము ఉపఘాతము గల [ద్రవ్యమును యథా|కమముగ బోధించు తైల పత 

శబ్దము లిట భాష్యకారునకు వివక్షీతము అని [గహింపవలసి యున్నది. 48 5॥ 

అవతౌలిర.- ఇక శుక్టః, సీలః, కృష్ణః _. అను నుదాహరణములు వివరింప 

బడును. 

ల్లో! కృష్టాది వ్యపదేశళశ్చ సర్వావయవ వృత్తిఖిః | 

గుణై నే ప్యేకదేశస్టాః పటాదీనాం విశేషకాః ॥ 486 

సర్యావయవవృ త్రిభిః = సకలావయవములందు నుండు, గుణైః = నలుపు, ఎరుపు, మున్నగు 
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గుణములచే, కృష్ణాదివ్యప దేశః = నల్లనిది, మొదలగు వ్యవహారము, భవతి = కలుగును, 
తే= అవి, ఏకదేళస్థాః అపి = కొన్ని అవయవములందున్నను, పటాదీనాం = పటము 

మున్నగు వి శేష్యములకు, విఖేషకాః భవన్తి = విశేషణములగును. 

తౌల్ఫ్ర్భుము బినరణములు- గుణ (పవృత్తి నిమి_త్తక శబ్దములు అవయవావ 

యవి విభాగము లేకయే వదర్తించునని యుపపాదింపబడినది. కాని లోకమున సమస్తావయవము 

లను వ్యాపించి గుణ మున్ననే అట్టి వ్యవహార మగపడును. నల్రనిబట్ట, తెల్టనిబట్ట - అని, బట్ట 

యంతయు నలుపుగాని తెలుపుగాని అయిననే అందురు. కాబట్టి ముఖ్యవృ త్తిచేత నవి సము 

దాయ శబ్దములే. ఇక నొక వస్త్రమున గొన్ని దారములు మా[తమే నల్లనివయి మిగిలినంతయు 

తెల్చనిద యినపుడు గూడ, సముదాయారోపము వలన కృష్ణాది వ్యవహారములగ పడుచున్న వి. 

వస్త్రముస నొక భాగము = కొద్ది భాగము మృాతమే మలిన హస్తములతో తాకబడి నలబడి 
నపుడు కోపముతో, అట్టా మలినపరచిన వానిని, తెల్లని బట్టను నలుపు చేసివేసితి వేమయా : 

అని యనుట కలదు. 14861 

అవతారిక ఇట |పకారాంతరమును గలదు. 

శో॥ పటావయవవృతాస్తు యదా తత్ర పటాదయః । 

తదా కై లాదివత్తేషాం జాతి శబ్బత్వ ముచ్యతే [| 487 

త|త్ర = “శుక్తః పటః' - అనుచోట, యదాతు = ఎపుడైతే, పటాదయః = “పటి - మున్నగు 

నవి, పటావయవవృత్తాఃజ=పటావయమును బోధించునవి, భవన్తి = అగునో, తదా=అపుడు, 

తేషాం = వానికి, తై లాదివఠ్ = “తైల _ మున్నగు శబ్దములకువలె, జాతి శబ్దత్వమ్ = జాతి 

శబ్దములగుటయే, ఉచ్యతే = చెప్పబ డుచున్నది. 

తాత్పర్య వివరణములు-_ ““పటః కృష్ణః?” = వస్త్రము నల్లనిది, అని వ్యవహా 

రము కలదు. అచట ఏకదేశమే నల్లనిది. ఆయినను నట్టి వ్యవహారమును రెండు విధములుగ 

నుపపాదింపవచ్చును. సమస్తావయవ కృష్ణత్యమున కచట అవయవమునం దధ్యారోపమువలన 
నా వ్యవహారమని ఇదివర కుపపాదింపబడినది. 

ఇక పట శబ్దమునకు ప టైకదేశ మర్థ మనిన పుడు, సమీపముననున్న కృష్ణ శబ్దము 

ముఖ్యార్థక మేయగును. సముదాయవాచకమగు పటశబ్ద మిపు డవయవవాచక మగుచున్నది 

గాన |ప్రకృతమున నుదాహరణమగును. తైల ఘృత శబ్దములవలె పట శబ్దము గూడ జాతి 
పవృశత్తి నిమిత్తకమే. అవి సంస్కారమువలననో ఉపఘాతమువలననో అతిశయ విశేషము 
గల పరిచ్చిన్న పరిమాణ (_దవ్యమును బోధించినట్టు, సమస్తావయవ సమాహారరూపమగు 

మొత్తము పటమును బోధించుచు “ఇదియును పటమే [దవ్యాంతరము గాదు" అని చెప్పుటకు 

అవయవమును గూడ బోధించును. ఈ విధముగనే “ఘృతం భు కమ్” _ అను వాక్యమున 

ఘృత శబ్దము ముఖ్యార్థకము. భుక్త శబ్దము మట్టుకు, సముదాయమునందు అవయవరూపము 

wes, 
J 

వలెనును, 
నారోపించుటచే [పవృ త్రము. భుక్త శబ్దము కియా శ బ్రమయినను జాతి శబ్దముల 

గుణ శబములవలెనును పరిమితమగు భుజి [క్రియను బోధించు అక్త పరిమాణ శబ్దము 
౧ 

కానోపును. 

జాషధ సంస్కృత మయిన తైలము భు క్రమా కాదా యను సంశయము గలిగి 

నపుడు, భు కమేయని తెలియజేయుటకు “తై లము భు క్రము” అనినపుడు సముదాయమునక 

అవయవమునకును భేదము వివక్షితము గాదు గాన, సముదాయ ళబ్దిమగు భుక్త శబ్ది మవ 

మును బోధించుట యుక్త మే. 

అల్ల అట ఇద 
అలో వి వ 

ఏతావతా పర్యవసితమయిన పరమార్థము ఇది - పటము రానా 
రొ ఎ 

బడిన, శుక్ట శబ్ద మవయవబో ధకము. శుక్జావయవము (వధానముగా | లంద ॥ ల ద 

మపు డవయవ బోధకము. “ఇది పంచాలమే దేశాంతరము గాదు అని ధింప లం 

9 వ 
“పూర్వ పంచాలము' - అనిన నపుడు పంచాల శబ్దము ముఖ్యవృ త్రీ చేతనే అం మా 

జెప్పును. అర్థ పిప్పలి అనుచోట పిప్పలీ శబ్దమును, త్రై లం భు క్రమనుచోట 
తైల శబ్ద ఏ మ 

అన్య నెషీధముకొరకు [ప్రయు కములుగాన, వీకదేశమును గూడ ముఖ్యపృ అ 

వి ప పయు కమయిన పుడు, 

బోధించును. ఘృత శబ్దమును నీ విధముగనే అన్యవ్యావృ త్తిపరమై పయుర్త 

అవయవమును గూడ ముఖ్యవృత్తి చేతనే బోధించును. 1487 

అవతారిక. కాగా నీ విషయము నిట్టు ముగింపవచ్చును. 

శ్లో॥ నివృ_త్త్యర్జా (శుతిర్యేషాం భేద సేష్వనపేకిత 8 | 

"ప్రదేశే సమదాయే వా గుణోజన్యేషాం నివర్తకః ॥ (11 

యేషాం |శుతి8 కా ఏ శబ్దముల [పయోగము, నివృత్త్యర్థా = ఇతరములను నివ ్తించుటక 

దలంపబడునో, తేషు == ఆ శబ్దములందు, భేద = అవయవమా అవయవియా ) 

అనపేషితః = గమనింప నక్క-రలేనిది, (ప్రదేశే = అవయవమునందు = వకదేళమనగాని, 

సముదాయేవా = మొ త్రమునందుగాని, వర్తమానః గుణః = బోధకముగా నుండు గుణవాచ 

శబ్దము, అన్యేషాం = ఇతరములకు, సనివర్తకః భవతి = తొలగించునది కాగలదు. 

తాత్పర్య వివరణములు--- అవయవ మా[తబోధకము కానిండు, సముదాయ 

వాచకము గానిండు, అన్యనివృ _క్రికొరకు [ప్రయోగింపబడిన గుణ శబ్దము, కృష్ణ పర్ట్ - 

మున్నగునది, ఆభీేదమును బాటింపక యే అన్యవ్య వచ్చేద మును జ
ేయును. అట శబ్ద వ 

ముఖ్యమేయని తాత్పర్యము. 

అవతారిక. “వీవమయం సముదాయే (బాహ్మణశ్దిః 'పవృతోఒవయవెఒపి 

వర్తతే” = అని దార్షాంతిక భాష్యము. ఇది దృష్టాంతోపపాదనమునకు తరువాతి (గంథము. 

టి 

దానిని వ్యాథఖ్యానించుచున్నారు. 
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వృతి 

ల్లో॥ (వొహ్మణాధ్యయనే త తవ _ర్రశే (దొహ్మణ [శ్రుతిః | 19 
నాదృశ్యం త్యతదృష్టం హి కత్రియాధ్యయనాదిభిః ॥ 489 

తత్ర, దా; , 
పము మి వదధీతే క్ష[తియః = అను వాక్యమునందు, [దాహ్మణ (శుతిఃవా[ బాహ్మణ 

దానిని చల = |వావ్మాణుని అధ్యయన [(కియయందు, వర్తతేవాఉండునుడా 
ట్ర కత్రియాధ్యయనాదిభిః = క్ష|తియని యధ్యయనము మున్నగు 

క శ్యమ్ = జొపమ్యము, తతవ=ాల్ర 9 

దృష్టం హి = కనబడుచున్నది గదా... తని అధ్యయన (క్రియయందు, 

తాత్పర్య వివరణములు_. కొందరిటు క్ష[తియః” అను వాక్యమునం దుపమేయవాచక్త్ర్త అదీ తే ఆని అధ్యయనవాచక్ర శోబము వినబ స్టామ్యమ అధ్యయన మూలకమనీ తెలియచున్న ది. 
1) లుదొల లై త్య చేదా యనమ మున్నగు గుణముల సముదాయమును బోధించునది. ఆందధ+యన మాతమే లక్షణచే నిట 

. [కియావాచియగు తృతీయాసమర తెలియచేయుచున్న ది. కనుక, అధ్యయన 

యరము” ఇ విభక్త్యంతమునకు బరముగ వతి ; పతయమున థ్ - ఇది కొందరి మతము. (మిల ని 

చెప్పుదురు- “బాహ్మణవదధీతే 
క్షత్రియ శబ్దమునకు సమీపమున, 

1489 
అవతారిక... కు ముత్ర ముపపత్తి గలది గాదు... 
శో ల నీ ! (వాహ్మణాధ్యయనే నృ _తీర్యదిస్యాద్ (బాహ్మణ (ఇతేః |; 

వక్తవ్యం కేన ధర్మేణ తుల్యత్వం [కియయోరితి ॥ 490 
గాహ్మణ (కుతే బావ్మాణ పదమునకు, | బావ 1) | దొటా కాద యనే= ఇభ 
అను నరమున _ _ రా్యణాధ్య (బాహ్మణుని అధ్యయనము కియడ డా డో = వర్తించుట = బోధనమనుట, యదిస్యాత్ ఇ కలిగ యెడం 

త రెం అధ్యయన [కియలకును, కేన ధర్మేణజాఏ్ ధర్మముచేత, తుల్గతంం 
ధా మని, వక్తవ్యమ్ = చెప్పవలసి యుండును. | \ ఫ్రీ న్ 

తాత అధ ఎక్ నివరణమలు.- (దాహ్మణ శబ్దమునకు అధ్యయనమే ఆరమయిన ఆ క E పమానోపమేయభావమని యవగతమగును గాని అధే చ ోయులకని సిద్ధింపదు, కాని కొప 
సం ర సునంనియండును ఆ సుష్టుత్యమునకు స్థానమయిన అధ్యయన మీపుడు స! +మాగ్యమయిన (దవ్యమువంటిదే అయి యిక దానికి కియాత్యముండదు. డ్రయావాచి తృతీయా సమర్థమనుట పొసగదు. కావున నిది యుపపన్నము గాదు.॥490 

కతలగు |కాహ్మణ 

అవతారిక... కావున నిట్లు చెప్పుట యు కము. 

శ్లో॥ అధ్యేతరి యదా నృ త్తిరుచ్య తే (దాహ్మణ(ళుతేః | 
నిమిత్తత్వం తదోపెతి (కియైవా ధ్యేతరి స్థితా I 491 

"a 

a 

Bl 

నముదేశము 951 సదకొండము 

493 | 
(బాహ్మణ (శుతేః = బాహ్మణ శబ్దమునకు, అధ్యేతిరి = అధ్యయన [(కియావిశిష్టుడగు [దాహ్మ 

ణునియందు, వృత్తిః = శకి, యదా ఉచ్యతే = చెప్పబడిన యెడల, తదా = అపుడు, అధ్యే 

తరి = అధ్యేతయగు నాతనియందు, స్థితా= ఉన్న, |క్రియెవ = ఆ అధ్యయన |క్రియయే, 

నిమి త్తత్వం = భొపమ్యమునకు నిమిత్త భావమును, ఉపైతి = పొందును, 

తాత్పర్య వివరణములు- కద్ధ |క్రియావాచియగు తృతీయము వతిప్రత్యయము 
నకు (ప్రకృతిగా సంభవింపదు. కనుక [కియావిశిష్ట [దవ్యవాచకము [(గహింపబడును. 

|బాహ్మణ శబ్దము గుణసముదాయవాచకమని చెప్పబడినది. ఆ గుణములలో నొకటియగు 

అధ్యయన |క్రియావ్యాపారమును ప్రధానముగా గలిగిన తృతీయాంత |బాహ్మణ శబ్దమునకు 
బరముగా వతి పత్యయము విధింపబడును. శబ్ద పతిపాదితమగు అధ్యయనమే (బాహ్మణ 

క[త్రియల ఉపమానోపమేయభావమునకు నిమిత్త మపుడగును. సౌస్టవాది ధర్మాంతరము 

లతో బనిలేదు. 14911 

అవతారిక కొందరిట్టందురని చెప్పబడిన ఆ కొందరి మతమునందు వేరొక 

దోషమును గలదు, ఎట్టనిన... 

లో సింహశబ్దేన సంబం బే శార్యమా(త్రాభిధాయినా 1 

వై (త్రాత్ షష్టీ (పసజ్యేత యోగే శార్యాదిభిర్యథా ॥ 492 

\ 

కౌర్యమా [తా భీధాయినా = కూరత్వమను, గుణమును చెప్పు, సింహశబ్దే న = సింహ శబ్దముతో 

సంబంధే సతి = సంబంధము కలిగినపుడు, శౌర్యాదిభిః = శార్యపదము మున్నగు వానితో, 

యోగే యదా సంబంధ మున్నపుడు వలె, వై |తాత్ = చెత శబ్దముకంచె బరముగా, 

షష్టీ = షష్టీ విభక్తి, (పసజ్యేత = రావలసియుండును. 

తాత్పర్య వివరణములు- “|బాహ్మణవత్' అను స్థలమున (బ్రాహ్మణ పదము 

నకు వాని యధ్యయనము మాత్రమే యర్థమయిన యెడల, ఆ విధముగనే, “వై (తస్య 

సింహః”” ఆను వాక్యమున సింహ శబ్దమునకు శూరత్వము మ్మాత మర్థముచెప్పి “చైైతుని 

శౌర్యము" అనుచోట చై తుని అనుషష్టికివలె నిచటను షస్టికి సాధుత్వమును (గ్రహింపవలసి 

వచ్చును. 

ఇక మా మతముననో = “సింహ శబ్దము శౌర్యముగ లదిియను నర్థమునందు 

వర్రించును గాన చైైతః సింహః'” అని సామానాధిక రణ్య ముపపన్న మగును. n492u 

అవతారిక. వకియుల మతమున అనగా “ఇతి ఏకే” అని చెప్పబడిన కొందరు 

అను వారి మతమున దోషాంతరమును గలదు. 

శో (వాహ్మణాయేవ దాతవ్యం వై శ్యాయేత్యేవమాదిషు । 

సం(ప్రదానాదియోగళ్చ క్రయామా్మశే న కల్పతే il 493 
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Dh: 

బాహు ణాయ ర | 494 
a ల మ్ మా [బాహ్మణు నుద్దేశించి నట్టు వైశ్య నుద్దేశించి 

॥ గదిషు జా నగు వాకములలో = కియయందు, సం ప్రదానాది యోగళ = ఉద భం మీ య్ మాలే = కేవల శ డా ¥ 
న కల్పతే = ఘటింపదు. బి ఉద్దేశ్యత్వము మున్నగు దాని సంబంధమును, 

కదయ రార్సర్యి వివరణములు.... వతి పత్యయ విషయమున (ద్రాహ్మణ శబ్దమునకు సయ ( [తమే అర్ధమయిన, “దాహ్మణవత్ వై శ్యాయదాతవ్యమ్' అను వాక్య మున గుం పదాన సంబంధము [కియా మా|తమునకు సంబంధింపక పోవు యధ్యయనమున కిచ్చుట ససంభవము గాదుగదా. అటులనే తవ్యమ్' అను స్థలమున, ఆధ్యయనమున కపాదానత్యమును, వ్యమ్' - అనుచో ఆధ్యయునమునకు అధికరణత్వమును సంభవ నైన, అధ్యయన క్రియావిశిష్టు డర్ధముగా 

ను. (బాహ్మణుని 

బాహ్మణవత్ వై శ్యాదధ్యే 

“దాహ్మణవత్ వై శ్యే వర్తిత 

రహితములు. మా మతమున 
న నా (పయోగములన్ని యు నుపపన్నములగును. 

1498 
అవతారిక___ మరియును ఆ “కొందరు అను వారి మతము భాష్యవిరుదము. 

న్ 
శో (క్రియా మాత్రాభిధాయిత్వాదవ్యయేషు వతేర్నచ | 

పాఠ; కదాచిత్మ_ర్రవ్య స్తుల్యౌ పకివభౌ యతః ॥ 494 
వతేః = వతి (ప్రత్యయము, 
యగుటవలన, అవ్య యేషు మ యిత్వాత == |కియను మామే జెప్పునది 
డును, నక పో = అవ్యయములలో, పాఠః = దానికి పాఠము, కదాచిత్ = ఎపు “ $ _ర్తవ్యః = చేయనక్క_ర లేనిది, యతః = ఎందువలననగా, ఉభౌ పక్ష = రెండు పక్షములును, తుల భవత; = సమానములే గాబటి. 

ట్ 

శర విశ తాత్పర్య ఐవరణములు.._- తేనతుల్యమను సూూతమున “కియా” ఆనునది [పకృ 
కశ అశిషణమని యొక పక్షము, |పత్వయారమునకు విశేషణమని వేరొక ప 
పత యాం విశేన ఖ్ దీ ఫ్ర వు రొక పక్షము. అందు 
వీ ర . షణమను పక్షమున నిట్లు లాఘవము కలదని కాష్యకారుడు చెప్పెను. “అపి చా ష వల్ Wi 8 పాఠోనకర్తవ్యో భవతి | కియాయామయం భవన్లింగ సంఖ్యాభ్యాం న న్ ( అని. అవ్యయములలో వతి (పతకయమును బఠింపనక్కరలేదు. ఇది [కియను ధించినపుడు లింగ సంథ్యాయోగము కలది గాదుగదాి అని యరము 

+ 

థి ఇ 

కయన _ వక్షుత్యర్థమునకు [క్రియ విశేషణమను పక్షముననై నను ఉపమాన శబములు ట్ సమానమే బోధించునవయిన (క్రియకు తుల్యమెనది |కియయే యగునుగాన నదియే వతి [ప యార్థమగును. ఆది సత్యరూపము కాదుగాన వతి [పత్యయాంతమునకు, లింగ సే లా రన, అపుడు, స్వరాదులలో స_త్త్యవచనముల నడుమ అవ్యయ జక డుతయమును బఠించుట ఈ (పకృత్యర్థ విశేషణ పక్షమునను నక్క_రలేదు. 
ర్షను గల్పించుచు, ఆ పక్షముననే 

అట్టియిడ, (పత్యయార్ల విశేషణ ప టి ణ పక్షమున కొక యత 
అవ్యయములలో వతి ప గ్రా 

విశేషించి చెప్పవలెను ? 

నముద్రేశము 953 పదకొండము 
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[బాహ్మణాది శబ్దములు [కియను మాత్రమె చెప్పిన, క్రియయే |పత్యయార్థ 

ముభయపక్షములందును నగును. రెండు పక్షములును దుల్యములే. 

ఇక మా పక్షమున కియావిశీష్టుడు (బాహ్మణ శబ్దార్ధము గాన నుపమేయము 

గూడ [క్రియావిశిష్టమే యగుట న్యాయ్యము. (క్రియావికిష్ట [దవ్యము సత్త్వము. లింగ సంఖ్యా 

యోగ్యము. కావున తద్వారణమునకైై అవ్యయములందు పాఠము కర్తవ్యమగును. 1పత్య 

యార్థమునకు క్రియ విశేషణమయిన నవ్యయములందు వతికి పాఠ మక్కరలేదని భాష 

తాత్పర్యము, | ఉల4॥ 

అవతారిక___- కాబట్టి ఆ కొందరి మతము నిర్జోషముగాదని నిరూపించి స్యమతము 

సీ కారికలో వివరించుచున్నారు. 

శ్లో జహాతి జాతిం (ద్రవ్యం వా తస్మాన్నా వయవేస్థితః | 

_ క్రియాయాస్తు (శ్రతిర్యస్మా త్రద్వత్యర్థే.నతిష్టతే ॥ 495 

తస్మాత్ = అందువలన, అవయవే = ఏక దేశమునందు, స్థితః = ఉన్న శబ్దము, జాతిం = 

జాతినిగాని, ద్రవ్యం వా = [దవ్యమును అనగా వ్య క్తినిగాని, _నజహాతి = విడిచి పెట్టరు, 

యస్మాత్ తు=వఏ కారణమువలన, కియాయాః = కియా అను పదమునకు, [శుతిః = 

సూ[తమునందు శ్రవణము కలదో, తస్మాత్ = అందువలన, తద్వతి = ఆ క్రియగల, అర్థ 

= పదార్థ మునందు = క్రియావిశిష్టము నందును, వర్తతే = నిలుకడగ నుండును, 

తాత్పర్య వివర ణములు [బ్రాహ్మణ శబ్దము క యను మా|తమే టోధించుననిన 

దోషములుండుటచేత నది వీకదేశ వాచకమయినను, (పవృత్తి నిమిత్తమయిన జాతిని విడు 

వదు. ఏకదేశవాచకముగాక సముదాయవాచకమే యగునపుడును జాతియే (1పవృత్తి నిమి 

త్రము. ఆ విధముగనే అవయవబోధక మగునపుడును (ద్రవ్యము వాచ్యము కాక పోదు, 

'తేనతుల్యంి = అను సూ[తమునందు |క్రియ పకృత్యర్థమున కుపాధిగా నిర్దేశింప 

బడుటచే, [బాహ్మణ శబ్దము అధ్యయన కియావిశిష్ట దవ్యమును జోధించునది [గాహ్యము* 

[దవ్య సహచారులగు నితర ధర్మములు విడిచి పెట్టబడినను [దవ్యము విడువబడదు [4951 

అవతారిక ముఖ్య [కియాభిధాయి తృతీయాంత మేదియు సంభవింపదు గనుకి 

(కియా భిన్నవాచులు తృతీయా సమర్గములు కావలెను. అందు దవ్యవాచులును గుణవాచక ము 

లును ప్రకృతులు కాకుండుటకు సూ[తమున “కియా” అను పదము [గహింపబడినది. అయ్యది 

దాని ముకాార్థ మునకు సంభవము లేనందున |క్రియావత్తును లక్షణచే బోధించునని యుపపా 

దించు చున్నారు. 

లో అ[కియాణాం నివృ_త్త్యర్థాయ తళశ్చాాతకియా (శుతిః 

క్రియోపలక్షితే తస్మాత్ (క్రియా శబ్దః (పతీయశే i 496 
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వాక్యపదీయము 954 వృత్తి | 
[497 యతః చ= మరియు నే కార్యమువలన, అ|తకాఇచ్చట అనగా తేనతుల్య మను సూ తమున, 

క్రియా(శుతిః = “క్రియా” అను పదము, అ్మకియాణాం = |క్రియగాని వానియొక్క-, నివృ 
శ్రకర్థా = తొలగింపుకొర 'కేర్పడిదో, తస్మాత్ = ఆ కార్యమువలన, _ [కియాళబః = ఆ 

టు 

[క్రియ అను శబ్దము, క్రియోపలక్షితే = లతణచే [క్రియావిశిషమును బోధించునదిగా, (పతీ 
యతే = ఊహింపబడుచున్నది. ల 

తాత్పర్యము... అవతారికా [గంథమునందే స్పష్టీకృతము. 49061 

రేమి నా క్రీయావాచకములగునవి తృతీయా సమర్ధములు సంభవింపనందు 

? “హోతవ్య” మున్నగునవి యట్టివి కలవుగదా యనిన_ 

లో పొ తవ్యాదిమయస్మాచ్చ కియాన్యా (బాహ్మణాదివత్ ! 

అపెక్షణీయా కుర్దర్ధ తస్మాత్ వృత్తి! న కస్యచిత్ i 497 

కించ=మరియు యస్మాత్ =ఏ కారణమువలన, హోతవ్యాదిష = హోతవ్యవత్ - 
మున్నగు స్థలములందు, (బాహ్మణాదివత్ == [దాహ్మణవత్ = మొదలగు చోట్టవలె, అన్యా 
(కియా జ వేరొక క్రియ, అపేక్షణీయా అస్తి = సాధారణ ధర్మముగ న పేక్షింపదగినరై 
యున్నదో, తస్మాత్ = ఆ హేతువువలన శుద్ధె అర్ధ = కేవల [కియారూపమగు నరమునందు, 
కస్యచిత్ = ఏ పదమునకును, వృత్తిః = (ప్రవృత్తి, న ఆస్తీ = లేదు. న | 

తాత్సర్య వివరణములు.__ ““ బాహ్మణవత్ అధీతే త[తియః''_అను వాక్యమున 
నుపమానోపమేయ భావమునకు నిమిత్తముగ ఆధ్యయనము సాధారణ ధర్మమయినట్లు 
'బావ్మణహోతవ్వ్యేన తుల్యం క్షతియహోతవ్యమ్ి”* అను సలమునందు వేరొక కియా సాధారణ ధర్మముగ అపేక్షణీయమగుచున్నది. లేనిచో సమన్వయము కుదురదు. అపుడు 
సత్త్యవాచకములగు | బాహ్మణాది శబ్దముల వంటివే హోతవ్యాది శబ్లములును నగును. కాగా 
అందలి [కియా శుద్ధమగు కేవల [కియ కానేరదు. ఈ విధముగ, ముఖ్యార్థము సంభవింపదు 
గాన ాటోమనందలి “కియా అనునది లక్షణావృ త్రిచే [కియావత్తును బోధించుట 
నా . $$ _ n49Ti 

అవతారిక... ఉపమేయగత [కియయే ఉపమానమునందును సాధారణ ధర్మ 
ప పదు నంటిరి. అపుడు (వాహ్మణ శబ్ద మవయవబోధకమని కల్పింపవలసిన 
పనియమి ? సము స స ? సముదాయబోధకమే అయినను సముదాయస్థమగు ' కియను ఆకాంక్షింపవచ్చును 
గదా యనిన__ 

శో॥ సర్వం వాప్యేకదేళో వా యస్మిన్నాశీయతే క్వచిత్ । 
విశేషవృ త్తిం తం సర్వమాహుర్చెదే వ్యవస్థితమ్ i 498 

క్వచిత్ యస్మిన్ = ఎచ్చటనై నను ఏ పదమునందైనను, సర్వం వా ఆపి = సముదాయ 

Te a 4 స్ 

Wiig 
io 

నముద్దేశము 955 
499 | 
మంతయు గూడిగాని, ఏకదేశః వా = లేదా అవయవ మా|తముగాని, ఆశ్రీయతే = ఆశ 

యింప బడునో, తం సర్వం = ఆ పదము నంతను, భేదే == విశేషమునందు, వ్యవస్థితం = 

బోధకమైయున్న దానిని, విశేష వృత్తిం = విశిష్టార వాచక మునుగా, ఆహుః = చెప్పుదురు. 

సదకొండము 

తాత్పర్య వివరణములు-- అవయవమా [తబోధక శబ్దమును సముదాయవాచక 

శబ్దమును గూడ విశిష్టారమును బోధించు శబ్దమే అందురు. ఏ శబ్దమైనను విశేషపరమే 

యగుట కారణము. విశేషమనగా ఇతర నివర్తకము గదా. అవయవమును బోధించినపుడు 

సముదాయమును నివ ర్తించును గాన నది విశేషపరము. సముదాయమున [బయోగించిన, 

అవయము వ్యావ ర్తింపడును గాన నపుడు నవి విశేషపరమే. అవయవమొకటి వేరొకటి 

యవయవమును నివ ర్రింపజేసినపుడు విశేషమని వ్యవహరింపబడును, అవే సముదాయు 

మవయవ వ్యావ ర్తక మయినపుడును విశేషపరమగును. సముదాయమ్మాతమును బొధించినను 

అవయవమా[తమును బోధించినను, సమస్త భేదములచే రూపితమగు నర్భమునే నిరూపించును 

శబ్దములకు గుణసముదాయ పర్వత మిట్టు సమర్థితము. 

పర్యవసాన మేమనగా గుణసముదాయమును టోధించినపుడు ఆ సముదాయమే 

పధానము. అవయవముల భేదము తెలియని మొత్తమే అపుడు అభిధేయము. వికల్పముగా 

గాని సముచ్చయము గాని అవయవముల (పతీతియే యుండబోదు. వృక్షమున్నదనుకొనుడు. 

అది, మొదలు, కాండము కొమ్మలు మొదలగు ఆవయవముల సముదాయము కాని ఆ శబ్దము 

వాని మొత్తమునే బోధించును గాన నేకవచనాంతముగనే _పయోగింపబడుచున్నది. కాగా 

సముదాయము  చెప్పబడిసపుడు తదంతర్గతముగ నవయవము వాచ్యమయినను దాని 

నిష్యష్ష రూపముతో వాచ్యము కాలేదు గాన, దానివలన నుపకారము లభింపదు. . సముదా 

యము నుండి ఆపోద్ధారము చేయబడిన అవయవము బ్రాహ్మణ శబ్ధమున కర్థమనవలెను, 

అనగా వ్యాపార విశిష్టమగు (దవ్యము =వ్యక్రి, అనుట. వ్యాపారమే క్రియ, కనుక [కియా 

ముఖమున నుపమానోపమేయములకు సాద్భృశ్యమపు డుపపన్న మగును, 14981 

అవతారిక. శబ్దము లవయవములను బోరించినను సముదాయమును బోధించి 

నను విశేషవచనములే యగునెడల నిక సామాన్యవచనత్య మనగా నేమగును ౩ అనిన-- 

లో సముచ్చయో వికల్ఫో వౌ (పకౌరాః సర్వ ఏవవా | 

విశేషా ఇతి వర ్యంతే సామాన్యం వా వికల్చితమ్ ॥ 499 

సముచ్చయః వా = అవయవముల సముచ్చయముగాని, వికల్సః వా = వాని వికల్పము కా 

ఇదియే అదియోగాని, సర్వే |ప్రకారాః ఏవవా = లేదా ఆ ఈ [పకారములన్నియుగాని, అవి 

కల్పితం = పధానముగ వాచ్యమయిన, సామాన్యం వా= సామాన్యమయిననుగాని, విశేషాః 

ఇతి = విశేషములేయని, వర్ణ్య న్తే = చెప్పబడుచున్న వి. 

తాత్పర్య వివరణములు. చేరు వేరు రూపములుగల ఆనేకములగు నర్థ ములు 



వాక్యవ దీయము 956 వృత్తి 
సమకక్షముగ నభిపహిత ప 

న 
| ములయినపుడది సముచ్చయము. అవి పర్యాయముగ జెప్పబడిన, 

వికల్పమగును. [పకారములనగా (ద్రవ్యము [ప్రధానముగా నుండి, దానికి విశేషణములుగా 
నున్న ధర్మములు. 

కాగా, సమ పాధాన్యం, పర్యాయము, గుణ్యపధాన భావము... ఈ మూడు (ప్రకార 
ములు సంభవములు. ఆవి మూడును విశేషములే యనబడును, విశేషమనగా నితర వావ ర 
కము గదా. వీనిలో నొకటి అభిధావిషయమయినపుడు రెండవది నివ రితముచుగుండును. ఇక వికల్పరహితమగు సామాన్య మభిపాతమయినపు డా సామాన్యమను విశేషమేయగును 
ఎందువలన ననగా, విశేషము లనేకములు సామాన్య రూపముచే నుపరక 
నపుడు, వాని వాని [పతినియత విశేషమున వ్యావ ర్తించునుగదా. “సామాన్య మపియధా 
విశేష స్తద్వత్”* _ అని మహాభాష్యమున కిదియే భావము. వి శేషములన్నియు నేక సామా 
న్యానువిద్ధములయియే [కియతో నన్వయించును. 

ములయి చెప్పబడి 

అవతారిక. ఉపమితి [క్రియలో అనగా నుపమానోపమేయ భావవరనములో , 
గుణమునకును, కియకును నుపయోగము గలదుగదా. 
< అపుడు |బాహ్మణాది శబములు 
సముదాయ వచనములయిన వాని యుపకార వైటు కలుగున “re 

(ఇత) 
ను - అనిన, 

ళో న హి (బాహ్మణ ఇత్య(త భేదః కళ్చిదపా శ్రితః | 
అపాకృతో వా తేనాయం సముదాయే వ్యవసితః ॥ 500 

ఢా 

ధ్రాహ్మాణః ఇత్యత్ర = “భాహ్మణః' అనునపుడు, కళ్ళ్చిత్ భేదః = ఏ విశేషమును, న అపా 
[శ్రితః హి = ఆశ్రయింపబడలేదు గదా, అపాకృతః వా భవతి = ఇంకొక విశేషము నివా 
రింపబడను లేదు, తేన, ఆయం = అందువలన నీ (వాహ్మణ శబ్దము, సముదాయే వ్యవస్థితః = సముదాయవాచకముగనే నిశ్చితము. | | 

తాత్పర్య వివరణములు_ ఒక నియతభేదము (పతిపాదింపబడినచో నింకొకటి 
నివారితమగును. అపుడు సముదాయ వచనత్వము లేకపోవును. ఇచట నట్లు ఒక విశేషమును 
పరి[గహించి వేరొక దానిని త్యజించుట లేదాయె. కనుక సముదాయ వచనత్వమునకు భంగ 
మేమి? బ్రాహ్మణ శబ్దము [ప్రకరణముతో బనిలేకయే సమూహమునే చెప్పుచున్నది. కావున 
కియయును, గుణములును శబ్దారములయి ఉపమితి (క్రియ కుపకారములు అగును. ॥500॥ 

ర్ 
Gg 

శో (క్రీయాత్వా_ శీయతేయస్మిన్ న భేదోధ్యవసీయతే । 
తథాన్యధా నర్వధా చేత్య(ప్రయోగే న విద్యతే ॥ 501 

యస్మిన్ = ఏ ఊపమితి వ్యాపారమునందు, క్రీయాతు = |కియ అయితే, ఆశ్రీయతే = ఆగ 

warms 

నముదేశము 957 పదకాండ ము 
య 

502 ] 

యింపబడుచున్నదో, సః భేద: = అచ్చట ఆ, [కియ అను విశేషము, అధ్యవసీయతే = 

శబ్దవాచ్యముగా నిశ్సయింపబడును, అ|పయోగే = (ఎందువలనన) శబ్దాంతరము [పయోగింప 

బడనపుడు, తథా = ఆ విధముగ, సః = ఆ నియతమగు (పకారము, అన్యథా = వేరొకటిగ 

గాని, సర్వధా చ ఇతి = సర్వముగ గాని, న విద్యతే = సంభవింపదు. 

తాత్పర్య వివర ణములు--- ఉపమించుటయను [కియలో, ఆధ్యయనాది [క్రియ 

సాధారణ ధర్మముగ నపేక్షింపబడినపుడు, సముదాయ వృత్తమగు (వాహ్మణ శబ్దమునకు, 

ఆ [కియయే వాచ్యముగా నిశ్చయింపబడును. “ బాహ్మణవదధీతే క్షత్రియః" అను వాక్యము 

నందు అధ్యయనము సాధారణ ధర్మముగ నా|శయింపబడినది. కావున |బాహ్మణ పద మునకు 

'అధీతే' - అను పదముయొక్ళ- సన్నిధానమువలన. |బాహ్మణాధ్యయన క్రియ యర్థము, 

శబ్దాంతరము (పయోగింపబడనిచో, నది వేరొకటి గాని, సర్యధర్యములు గాని సామాన్య 

ధర్మములగుట సంభవింపదు. ఆపుడు శబ్దాంత రము (ప్రయుక్తమా కాదా యని యాలోచింప 

కయే, [పసిద్ద స్వార్థమగు, గుణ సముదాయమును ఆ శబ్ధము బోధించును. కావున సముదాయ 

శబ్బమున కవయవబోధకత్య ముపమా విషయమున, యత్నసాధ్యము. 15011 

అవతారిక... ఆ యత్నమునే చెప్పుచున్నారు- 

శ్లో॥ ఉపమానే (క్రియావృత్తిముసమేయే (క్రియా (శ్రుతిః | 

(పత్యాయయ స్తీ భేదస్యకరోతీవ పదార్థతామ్ i 502 

ఉపమేయే [క్రియా పతిః = క్ష|త్రియపదము దగ్గర, ఆధీతే అను పదము నుచ్చరించుట, ఉప 

మానే [కియావృత్తిం = (బాహ్మణ పదమునందు [కియావాచకత్వమును, (పత్యాయయ స్తీ = 

తెలియచేయుచున్న దై, భేదస్య = అవయవమునకు = క్రియ కనుట, _పదార్గతాం డా ఉప 

మాన పదమున కర్థమగుటను, కరోతీవ == కల్పించునదివలె నుండును. 

తాత్సర్య వివరణములు--- [బాహ్మణకశ బ్ర ముపవాచక ము. క్ష్యతియశబ్ద ముప 

మేయ బోధకము. 'అధీతే అను క్రియాపదము, ఉపమేయ సమీపమున వినబడుచున్నది. 

దానివలన ఉపమానము గూడ |క్రియాబోధకమని సూచించుచున్నది. ఉపమానోపమెయ 

భావము సాధారణ ధర్మ|పయు క్రముగాన, నుభయ్యత |క్రియయే సాధారణము గావలెను- 

కావున |బాహ్మణ శబ్దము తదేకదేశమగు త|త్ర్రియను బోధించునని నిశ్చితమగుచున్నది. 

" ఉపమేయగతమగు [కియాపద ముపమానగత [క్రియను జెప్పదు. కాని దానివలన నుపమాన 

పదమును |క్రియావాచకమని నిశ్చయింపవలసి యుండునుగాన, 'కరోతీవి - అని ఇవ శబ్దము 

[ప్రయోగింపబడినది. 
15021 

అవతారిక... [క్రియల కుపమానోపమేయభావము తలంపబడినపుడును, శుద్ధ 

క్రియ కది సంభవింపదు గాన వ్యాపార విశిష్ట [దవ్యవాచక మగు తృతీయా సమర్థముకంచె 

పరముగనే వతి” పత్యయమగునను చున్నారు. 

a ఖు 

వ్తైళనున నవా తుము నపశ తాదితతలగాంనం చా ల జాడ చలవ లద ౮ పాలం 



సము దేశము 503) 058 
పదకొండము 

శో వ్యాపారేణేవ సాదృ శే వ్యాపారస్య వివక్షితే | 
(క్రియా వద్వచనాచృబ్దాత్ (ప్రత్యయ (పతిపాద్యతే ॥ 908 

వ్యాపారస్య జః |కియకు, వ్యాపారేణ ఏవ = 
సతి = చెప్పదలంచినపుడు, [క్రియావద్వచనాత్ 
శబ్రమునకు బరముగ, (పత్యయః (పతిపాద్యతే 

[కియతోడనే, సాదృ శ్యే = సామ్యము, వివక్నితే 
= కియావిశిష్ట [దవ్యవాచకమగు, బాత్ = 
= ప్రత్యయము విధింపబడుచున్నది. 

లా ॥ 

అని చెప్పదలంచినపుడు సుష క్రీయతో క్షతియని యధ్యయన [క్రియ తుల్యము' అను క షఘ్టుత్వమను సాధారణ ధర్మమున కాాశయమయిన “అధ్యయనము డలు _దవ్యమువంటిదే ప్రాతిపదికార్థము. కనుక ఇపుడును, సూ[తమునందలి “కియా” అను పద ముప న పలక్షణము గాన తద్విశిష్ట (దవ్యవాచకమునకు బరముగనే వత్తి [ప్రత్యయ 
1508 

అవతారిక. [దవ్యవాచకమునకు బరముగ వత్తి అది [క్రియ (పధానముగా గలదియే యగు భూతత్వమనగా లింగసంఖ్యల యన్వయ 
యాంత మట్టిదియే యగును గదా యిక 
మెందులకు? ఆని [ప్రశ్న కలుగుననిన చై 

(ప్రత్యయము (పవర్తించినను 
ను, అస_త్త్యభూతమగు భావమే (క్రియ. ఆసత్య 

మునకు యోగ్యత లేకుండుట. కనుక వతి [ప్రత్య 
దానికి అవ్యయత్వము కొరకు స్వరాదులందు పాఠ 

ప్పుచున్నారు. 

శో డ్రియావతోఒపిసాద్భశ్యే వకు మిషే (కియావతా | 
~~ 

న్ ల అధ్యేతా బ్రాహ్మణ ఇవ(ప్రత్యయో న నివ రతే ॥ 504 
(క్రీయావతః= కియావిశిష్టమునకు, కియావతా= 
వక్తుమి వే అపి = వివశ్నితమయినపుడును, అధ్య 
వాడు" అను నర్ధమందు, (పత్యయే = 
ర్తతే = వతి [ప్రత్యయము తప్పదు 

క్రీయావిశిష్టముతో, సాదృశ్యే= సామ్యము, 
| తా|బాహ్మణణఇవ = “(బ్రాహ్మ ణునివలె జరుపు 
[బాహ్మణవత్ అధ్యేతా క్షతియఃి అని, ననివ 

త 
ళ్ అల తాత్పర్య వివరణములు___ [బాహ్మణవదదీతే శ[తియఃి' అను [ప్రయోగ మిష్టము. “(దాహ్మణవదధ్యేతా క్షతియః” అనునది అనిష్ట్రపయోగము. |బాహ్మణ కతి యుల సాదృశ్యమధ్యయన [క్రియాద్వారకము గనుక నివుడా వయాగమనందును వతి (ప్రత్యయము (పా_్తమగుచున్నది. వతి _పత్యయాంతము (ద్రవ్యము |పధానముగా గలది కావున స_త్తవచనము, లింగ సంఖ్యలు కలది కావలసియుండును. అందువలన సంరాదు . పాఠమును గల్పించి అవ్యయత్వము విధింపబడుచున్న ది, న on 

5 అవతారిక. కియావంతముల కుపమానోపమేయభావము క్రియాద్యారక మే అయి నపుడు వతి (పత్యయమేల రారాదు? అనిష్ట మెట్టగుననిన_ 
(స) 

| 
. 
i 
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శో అధీ తేతుల్య ఇత్యేవం పుంలింగేన విశేషణమ్ | 

(క్రియావతి, [కియాయాం తు తుల్యశబ్లే నపుంసకమ్ ॥ 505 

[క్రియావతి = | కీయావిశిష్టమునందు, 'అధీతేతుల్యః' = (దాహ్మణతుల్యుడై, ఇత్యేవం = అని 

ఇట్టు, _ పుంలింగేన జ పుంలింగ తుల్య ళబ్దముచే, విశేషణం భవతి = విశేషించుట కలదు, 

కెియాయాం తు = |కియయందై న, తుల్యశబ్లే = తుల్య శబ్దమునందు, నపుంసకం = నపుం 

సకమను, లింగం = లింగము, భవతి = (అగపడుచు) ఉన్నది. 

తాత్పర్య వివరణములు- కియావంతములగు సాద్భళ మును (పతిపాదింప 

దలంచి విధింపబడిన వతి [పత $యము స్త్వ (|దవ్యరూపముగాన నచట తుల్య శబ్దము, - 

“ బాహ్మణే న తుల్యః అధీతే క్షత్రియ” అని యిట్టు పుంలింగముగ విగహవాక్యమున 

దియోగింపబడుచున్నది. అపుడు సామ్యము కియా నిమిత్రమేయని అనగా అధ్యయన 

మూలక మేయని నియతముగ |పతీతము గాదు. ధర్మాంతరముచే (బాహ్మణ క్షత్రియులకు 
సామ్యము అనియు చెప్పనగును. కావున వతి [ప్రత్యయము రాదు సూ[తముచే, |క్రియచే 

సాదృశ్యము పతిపాద్యమయినపుడే ఆది విధింపబడినది. కావున తుల్య శబ్దము వాక్యమున 

క్రియను బోధించునుగాన, నది అసత్యభూత మగుటవలన, దానికి బరముగ లింగ సర్యనామ 

మగు నపుంసకలింగ [పత్యయమె వచ్చును. అపుడు “బాహ్మతణే న తుల్యమధితే క్షతియః'"” 

అనుటవలన వారికి సామ్యము ఆధ్యయన కియాకృతమేయని నియతముగ దెలియవచ్చును. 

ఆ విగహమున వతి (ప్రత్యయమును వచ్చును. ఈ పక్షమునందు, |క్రియావిశేషణము సత్త్వ 

భూతమయినను విశేష్యమగు [కియయొక్క ధర్మమగు అస్త్ర స్వభావతయును వర్తించును 

గాన లింగవిశేషమేదియు లేనేలేదు. కాన వతి |పత్యయమునకు అవ్యయములందు పాఠ 

మనావశ్యక మని భావము. 15051 

అవతారిక “తేనతుల్య'మిత్యాది సూ(త్రమునందు “కియా! అను పదము (పకృ 

త్యర్థమునకు విశేషణమని నిర్ణయించి, ఆ పక్షమున నిట్టు దోష ముద్భావింపబడినది. “యది 

తర్చి తృతీయా సమర్థం విశేష్యతే [(పత్యయార్థో అవిశేషితో భవతి. త్యతకోదోషః ? తృతీయా 

సమర్థాత్ క్రియావాచినో గుణతుల్యత్వేపి (పత్యయః (పాప్పోతి య పుతేణ సహతుల్యః స్టూలః 

పుత్రేణ సహతుల్యః పింగళః 1' - అని = క్రియ తృతీయా సమర్థమున కర్థమయినపుడు? 

తుల్యమయినది' అను (పత్యయార్థమునకు కియనుబట్టి కాక, గుణమునుబట్టి సామ్యమున్నపు 

డును వతి (ప్రత్యయము, “పు[తవత్ పితాః స్థూలః అనియు, పు|[తవత్ పితాపింగళః అని 

యును నుండవలసి వచ్చునని భాష్యమున నాశ్నేపింపబడినది. అది యెట్టుపపన్నమగును 2 

పు[తశబ్దము |క్రియావాచి కాదుగదా యని శంక. 

శ్రో॥ (ప్రకృత్యర్ణే విశిష్టేఒపి ప్రత్యయార్థా విశేషణాత్ | 

స్ప తేణతుల్యః కపిల ఇతివృ త్రిః (ప్రసజ్య తే i 506 

gpm " 
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[507 (పకృత్యర్థ = వతి పత్యయ (పకృతి యర్థను, విశిస్టే సత్యపి = “కియా” అను పదముచే వి శేషింపబడినను, (పత్యయార్థా విశేషణాత్ = (పత్యయముయొక. అర్లము విశేషింపబడ నందున, “పుతేణతుల్యః కపిలః* ఇతి = అను నీ వ్మిగహము వివక్షితమయినపుడు, వృత్తిః, (పసజ్యతే = “ఫు తవత్ కపిలః”” = అని తద్ధిత పత్యయము రావలసి వచ్చుచున్నది. 

తాత్సర్య వివరణములు.___ సూూతమున నొక్కటియే [కియాళబ్దము కలదు. అది (పకృత్యర్గమునకు విశేషణమనిన, అంతతో నది చరితార్థముగాన నిక (పత్యయార్థమగు 
తుల్యత్వము నది విశేషింపజాలదు. కపిలత్వము గుణము. [క్రియ కాదు. ఆ గుణమునుబట్టి పితకుతౌల్యము వివక్షితమయినపుడును తద్ధితవృ త్రియగు వతి ప్రత్యయము రావలసివచ్చునని ఆశ్నేప భాష్య తాత్పర్యము. 

150 6॥ 

అవతారిక. 'పుతశబ్దము కీయావాచి కాదుగదా. ఆ యా శేప మెట్టుపపన్న మగును" అను శంకకు సమాధానముగా [క్రియావాచిత్వ మిట్లు సమర్థితము. 
థి 

శ్లో! యాః పతే రూఢసంబంధాః కియాఃలోకే వివక్షితాః | 
తాధీః [కియావత; పుతాత్ గుణతుల్యే వతిర్భవేత్ ॥ 507 

పుత్రే = పుత శబ్దయొక్క అర్థమునందు, యాః=వీ, రూఢసంబంధాః = నిరూఢమగు సంబంధముగల, [క్రియాః = [కియలు, లోకే = లోకమునందు, వివక్షితాః = వివక్షింపబడు చుండునొ, తాభిః = వానిచే, [కియావతః = [కియా విశిష్టార్థ వాచకమగు, పుతాత్ = పు[త శబ్దముకంచె బరముగ, గుణతుల్యే = గుణముచే సామ్యమున్నపుడును, వతిః భవేత్ = వతి [ప్రత్యయము రావలసి యుండును. 

తాత్పర్య వివరణములు.__ తండి యాజ్ఞను పాలించుట, వేద వేదాంగాధ్యయనము బేసియుండుట సంతానమును గలిగియుండుట, నదాచారమును పాలించుచుండుట - ఈ కీయలు గలవాడు పు[తుడందురు. అవి లేనివాడు ప్యుతుడే కాడని లోకమున వ్యవహరించుట కలదు. నియోగకరణము, మున్నగు పైన చెప్పిన [కియలు పుత్ర కద్దార్థమున నంతర్భూత ములు. కనుక నిదియు సముదాయవచనము, అందున్న [క్రియలనుబట్టి [కియావచనమగును. కొవున వతి[పత్యయాప త్తి కలదు, అని భావము. 
115071 

అవతారిక. '“పున్నామ్నో నర కాద్యస్మాత్రాయతే పుత్ర ఇత్యతః'” _ అని మను స్మృతి. “పుత్” అను నరకమున తం|డిని బడకుండ రక్షించువాడు గాన పుత్ర్తుడగును అని యర్థము. పుత్ర శబ్దమునకు [పవృత్తి నిమి త్రమగు ముఖ్య |కియ “పవనము అనగా రక్షణ మనుట. దానిని గహింపక సహచారులుగా నుండు 'నిదేళ స్థానము” _ అనగా తండి యాజ్ఞ యందుండుట మున్నగు (కియల నెందుకు పరిగహింపవలెను ? అనిన సమాధానమును జెప్పు చున్నారు 

("a 

fp 

నముదేళము 961 పదకొండము 509 ] 
శ్లో॥ అంతర్భూతం నిమి త్రం చ రూఢిశబ్రేషు యద్యపి । 

(కియాస్తు సహచారిణోో రూఢాః సన్తి పదార్థవత్ ॥ 508 

రూడి శబ్దేమ = రూఢి శక్తిచే బోధకములగు వానియందు, నిమిత్తం చ = (పవృత్తి నిమిత్ర 
మగు [కియ గూడ, యన్యపి అంతర్భ్ఫూతమ్ = చేరియే యుండుననుకొనుడు, తధాపి క అమి 
నను, సహచారిణ్యః |క్రియాస్తు = ఆ (ప్రవృత్తి నిమిత్రముతో బాటుగ నుండు _డయలును, 
పదార్థవత్ = పద్రవాచ్యమగు దవ్యమువలె, రూఢాః సని = (పసిద్ధములయినవి కలవు. 

తౌత్ఫ్ర్భో ఎబరణములు__ రూడి శ బ్బములను, అందుండు అవయవముల యర్థము 
నకు పొందుబాటు లేకున్నను, వ్యుత్సాదనమునకు మాత మా అవయవార్థమును గ హించి 
వ్యుత్చాదింతురు. అంతియేగాని అవయవార్థ మునకు అందు అనుగత్రి ఎంతమా[తము నండదు 
పు[త శబ్దమునందుగూడ, పవనకియ అంతరంగమయినను, దానికి, అర్థ కియాకారి తము 
లేదు. కావున (పసిద్ధములగు నితర్మకియలె శద్దార్ధ ముగా నట [గహింపబడును, నిదేశ 
స్థానము మున్నగు |కియ లట్టివి. [కియాపదము (పకృత్యర్థమునకు విశేషణమయినపుడు 
[కియావత్తును లక్షణచే బోధించునుగాన [బాహ్మణాది శబ్బ్దములకు వత్మిపత్యయము సమర్ధసీయ 
మగును. కాని పత్యయార్థమును ;కియయే కావలెనని సిద్ధింపలేదు కాన గుణతాల్యమున్నపు 
డును తదాప త్రి అనివార్యమని భావము. 15081 

అవతారిక. అతై న |పత్యయార్లమునశకే విశేషణమగుగాక యనుచున్నారు. ౭ @ 

లో (కమంతు యదిబాధిత్వా (ప్రత్యయార్హ విశేషణమ్ । 

(పధానానుగహాత్ సామ్యాత్ విభ_క్రశ్చావతిష్టతే ॥ 5118 

కిం తు కాకాని (క్రియా అనునది), |ప్రధానానుగహాత్ = ప్రధానమగు (ప్రత్యయార్థమునకు 
విశేషణమగును గావునను, విభ కేః సామ్యాత్ చ = [పథమావిభక్త్తి సామ్యముండుటవలనను, 
[కమం బాధిత్వా = స్థానమను కమమును, ఆదరింపక, (ప్రత్యయార్థ విశేషణం == (ప్రత్య 
యార్థమునకు వి శషణముగా, అవతిష్టతే యది = “తుల్యం యత్ సాక్రియా'' అని నిలచిన 
యడల. 

తాత్భ్రర్భం బీవోరోణయులు...._ 'తేనతుల్య మిత్యాది సూత్రములో “తేని అనునది 
మొదటి పదము. అన్వయ బోధక [ప్రమాణములలో స్థానమనునది యొకటి, స్రానమనగా 
(క్రమము. ఆ [పమాణమువలన “కియా” అను పదము తేని అను (పకృత్యర్థ బోధక 
తృతీయా స మర్ధమునకు విశేషణముగాదగి యున్నది. కాని ఆ [ప్రమాణమును బాధించి, 
అనగా అద్ గాదని, 'తుల్యమ్” అను పదమునకు విశేషణము కావలెను, _పకృత్యర్థ [ప్రత్య 
యార్గ ములలో (పకృత్శర్థముకంచె (పత్యయార్థము [ప్రధానము గదా. మరియు, “తుల్యం', 
“కియా” _ అను పదములు రెండును సమాన విభ క్ర్యంతములు, కావున విభ క్రి సామ్యము 
(పకటమగ శబ్దటోధ్యము. [క్రమము శబ్ద్బబోధ్యము గాదు. సామానాధికరణ్యము సంబంధము. 

[61] 
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వాక్యోపదీయము 062 
వృ శ్రీ ms 
[510 ఇట్టుండ, అధ్యాహారముచేసి “యత్ తృతీయా సమర్థం సా! క్రియాచేక్ ' _ అని ఇట్టన్వయమును 

కల్పించుట యు కముగాదని తాత్పర్యము, 
/. 1509 

అదోతౌరిక_. కాని అధ్యాహార కల్పనావశ్యకత (పత్యయార్థమునకు [క్రియ విశేషణమను పక్షమునను తప్పదనుచున్నారు. 
A (పకృ తేరవిశిష్టత్వాత్ (క్రియాతుల్యే (ప్రసజ్యతే | 

పుత్రాదొ గుణశబ్దేభ్యః పూర్వోక్రస్య విపర్యయే ॥ గ్ర! ( 
(ప్రకృతేః = వతి|పత్యయ (పకృతి, అవిశిష్టక్వాత్ == “కియా” అను దానిచే విశేషింపబడ 
నందున, గుణశద్దేభ్యః = గుణవాచకములగు స్థూలమున్నగు శబ్దములకం బె, [కియాతుల్యే = 
కీయచే సమానుడగు,  పుతాదౌ వాళ్ళే = పుతుడు మున్నగు వ్యక్తి అర్హమయినపుడు, 
పూర్వో క్రస్య విపర్ణయే = “పు తేణతుల్యః స్థూల” అను నుదాహరణమునకు విరుదముగ, 
(పసజ్యతే = '“ఫ్టూలెన తుల్యః పు'తః'' _ అని [ప్రయోగము (పస క్రమగుచున్నది. | 

తాల్ళర్భం వివరణములు___ “కియా” _ అనునది యొక్క_టియే [పకృత్యర్లమున 
కును (పత్యయార్థమునకును గూడ విశేషణమగుట సంభవముగాదు గాన (పత్యయార్హ విశేషణ 
పక్షమున, (పకృతి విశేషింపబడదు. అపుడు (పకృతి కియావాచకము కావలెనను నిర్భంధము 
లేదు. 'స్థూలమయిన తం|డితో పుతుడు, ఆజ్ఞావర్తిత్వము మున్నగు |కియచే తుల్యుడు' 
అను నర్థమును వివక్షించినపుడు, పకృత్యర్థ విశేషణ పక్షమునందలి యుదాహరణమునకు 
విరుద్ధముగ “సూలవత్ పుత్రః” _ అను (ప్రయోగము (పస క్రము. ఈ విషయము మహా 
భాష్యమున నిట్టుపపాదింపబడినది- ““ఏవమపి తృతీయా సమర్ధమవిశేషితం భవతి | త్మతకో 
దోషః |! తృతీయా సమర్హాద |క్రియావాచినః [కియాతుల్యేపి పత్యయః ప్రాప్నోతి” అని. 

>~ ॥510॥ 

అవతారిక కియావాచికాని తృతీయా సమర్థముకం టె పరముగా కియాతొల్య 
ముస్న పుడు (ప్రత్యయము రావలసియుండునని మాత్రమే మహాభావ్యమున జెప్పబడినది 
ఉదాహరణము చూపబడ లేడు. ఉదాహరణ మూహ్యమని పతీపమునందు గలదు. కావున 
“'స్టూలెన తులోయాతి”' అనునది = అనగా నచట 'స్థూలవద్యాతి' అనునది యుదాహరణ 
మని చెప్పవలెను. అపుడు “యాతి” అను నాఖ్యాతమువలన, కియావిశిష్టమగు నుపమేయము 
పతీతమగుట కవకాశముండును అని కొందరందురు. కాని అదియు సరిపడదు. ఎందువల 
ననగా_ 

ల్లో॥ స్టూలేనతుల్యోలోూ తీతి బహిరంగా (క్రియా(శుతిః । 
అనిమి_త్తం వతేసుల్యం యాతీత్య( తేష్య'తేవతిః I 511 

'స్థూలేనతుల్యః యాతి” ఇతి = 'స్థూలునితో తుల్యుడై నడచుచున్నాడు', బహిరంగా, [కియా 
_్రుతిః = అనిన, (క్రియాపద |శవణము బహిరంగము, వతేః = కావున వత్మిపత్యయమునకది, 

నముద్రేశము ర , పదకొండము 
511] 
అనిమి త్రమ్ = నిమి త్రము కానేరదు, “తుల్యం యాతి” = 'స్లూలునితో తుల్యముగా పోవు 
చున్నారు” ఇతి అత = అనుచో నపుడా పయాోగమున, వలి? = వతి్మిపత్యయము, ఇష్యళే 

తాత్బ్రర్య వివర ణములు___ 'స్థూలేనతుల్యః యాతి అని యొక వాక్యము - 

'స్థ్ఫూలేన తుల్యం యాతి' అని వేరొక వాక్యము. అందు మొదటి వాక్టమున తుల్య శబ్దము 

పృుంలింగ ముగా నుపయోగింపబడియున్న ది. కావున, ధర్మాంతరమునుబట్టి స్థూలునితో తుల్యు 

డైన దేవదత్తుడు వెళ్ళచున్నాడు అనియే ఆపుడర్థమగును. నియతముగ [కియా తౌల్యము 
స్సురింపదు, “స్థూలేని “తుల్య: - అను రెండు పదములకును పరస్పరాన్వయమును చేయు 

సమయమున వతి|పత్యయమునకు నిమి తమగు |కియ ఏదియు సన్నిహితముగ లెదు. స్థూల 

శబ్దము గుణనాదకిము, తుల్య శబ్దము పుంలింగమగుటబే [కియా విషయము కాదాయె. ఇక 

వానికి సంబంధము నివృన్నమయిన వెనుక, “యాతి అను పదమువలన క్రియ పతీత 

మయినను నది బహిరంగమగుటవలన నుపమానోపమేయ సంబంధ మునకు నిమిత్తము కాదు, 

కాగా, “స్థూలేన తుల్యః యాతి” అనునది గూడ '“స్టూలేన తుల్యః పుతః'' అను దాని 

" వంటిదే, 

“'సూలేన తుల్యం యాతి” అనిన, “యాతి” అను |క్రియావాచకమునకు, నపుంసక 

మగు (కియా విశేషణముతో సామానాఢికరణ్యము. అపుడు [కియ, అ దవ్య స్యభావముగాన 

దాని విశేషణము నపుంసకమయి యుండుట ఉపపన్నము, నియమముగ [కియనుబట్టియే 

ఉపమానోప మేయములకు సామ్యమనియు దెలియవచ్చును. వత్మిపత్యయమును నచట 

సమ్మతమే యగును. ఈ |పయోగమును పరికింపుడు- 

“సూలవద్యాతి మన్హాయమా నప దవిన్యాస శ్చవితోదర కలశః'' _ లావుగల మను 

మ్యడు మెల్లగ నడుగులువేయుచు, పొట్ట కదలించుకొనుచు పోవునట్టు దేవదత్తుడును పోవు 
చున్నాడు అని యర్థము స్పష్టము. “ బాహ్మణవధధీతే తతియః' - అను స్థలమునందువలెనే 

శబవాచ్యమగు (క్రియ ఉపమానోపమేయ భావనిమి త్తమగును. 151 1॥ 

అవతారిక... ఏతావతా, (పకృత్యర్థ పత్యయార్థ పక్షములు రెండింటియందును 

దోషము తుల్యమేయని యంగీకరించి, మహాభాష్యమున సీ విధముగ సమాధాన మభిహితము, 

““నైషదోషః । యత్తత్తుల్యం [కియా చేత్సా భవతీత్యుచ్యతే | తులయా చ సమ్మితం 

తుల్యమ్ | యది చ తృతీయాసమర్థమపి [కియా (పత్యయార్జోఒపి |క్రియాతతస్తుల్యం భవతి” 
- అని, 

“తుల్యమనగా - తులయా సమ్మితమ్' = (తాసుతో సమముగా జేయబడినది 
యర్థము. తృతీయా సమర్థమును, |పత్యయార్థమును గూడ |క్రియయే అయినపుడే గదా 
తులాసమ్మితత్వము అని భావము. తద్వివరణ మీ కారిక-- 

# 
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ట్లో॥ ద్వయం విశేష్యతే తేన యదేకత్ర విశేషణమ్ | 
తుల్య శబ్దోహితం ధర్మముభయస్ట మ'పేక్షతే ॥ 512 

యత్ = ఏది, ఏకత = ఓకదానియందు, విశేషణం = విశేషణమో, తేన = దానిచేత, 

ద్వయం = రెండవది గూడ, విశేష్యతే = = ఎనో షింపబడును, తుల్యశ బ్దః = “తుల్యం” అను 

శబ్దము, తం=జ, ధర్మం = ధర్మమును = క్రియ ఉభయస్థం = రండింటియందు 

నున్నదానినే, అపేక్షతే హి = అపేక్షించును గదా. 

తాత్సర్యం వినరణములు__. 'తేనతుల్య మిత్యాది సూతమునందు, “కియా” అను 
పదము ఒకచోట నుచ్చారితమై విశేషణముగ ను నున్నది దానిచేత _పకృతి (పత్యయార్థములు 

రెండుళు విశేషింపబడును. ఓక పద ముభయవి శేషణ మెట్టగునందురా ? తుల్య శబ్దమే ఆ 

[కియయను ధర్మ మునుభయగతమునుగా బోధించుచున్నది. కావున నది యొకచో నుచ్చారిత 
మయినను సౌమర్థ్యమువలననుభయవి శేషణమయి యుండును _ అట్టయిననే తుల్య శజ్జారమున 

కుపప త్తి 512 

అవతారిక ఆ విషయమే (పతిపాదించునది యీ కారిక__ 

శో ఎకస్సమానో ధర్మ శ్చేదుసమానోపమేయయో; | 

తులయా సంమితం తుల్యమితి త(తోసపద్యతే [| 518 * 

ఉపమానోపమేయయోః = ఉపమానమునకు నుపమేయమునకును, _ ఏకః సమానః ధర్మః 
చేత్ = సమాన ధర్మ మొక్కటియే యగుడో , తత = అట్టియెడ, తులయాసమ్మితం తుల్యం 
ఇతి = '(తాసుతో సమపరుపబడినది' - అను మాట, ఉపపద్యతే = ఉపపన్నమగును. 

తాత్ఫ్ళర్శ్భం వివరం ణమ లు. తుల్య శబ్దమునకు సదృశమయినది అను నర్థము 
రూఢ్యర్థము. అందు |తాసును లేదు. సమపరచుటయ లేదు. కాసి పదవ్యుత్సాద నమున "కట్టు 
కాస్త్రమున రచింపబడివది. తరాజుతో రెండు వస్తువులను దూచి సమపరచినట్టు సమాన ధర్మ 

సంబంధ మును బట్టి ఉపమానమునకును నుపమేయమునకును సమత్వము సతిపాదింపబడును. 
కావున సమాన ధర్మవాచక మెచ్చటనున్నను రెండింటితోడను దాని క న్వయము తప్పదు. 

అదియే తులాసమ్మి తత్యము. కనుక డయ (పకృత్యర్థ విశేషణమయినచో, (పత్యయార్గమును, 
నదియే కాక తీరదని భావము. 15181 

అవతారీరో__ “కియాచేత్ అనునది (పత్యయార్థమునకు విశేషణమయినను, 

తుల్య శబ్దసా మర్ధ్య [మువలన (పకృత్యర్థమును. 1కియయే యగునుగాన నే పక్షమునను దోషము 
లేదు. ఆ | కియారూపమగు సమానధర్మమును వాక్యమున సన్నిహితమయినదే కావలెను = 
అని (పతిపాదింపబడుచున్న ది. 

సముద్దేశము 965 పదకొండ ము 
515 | 

శో సూశ్రే శుత శ్చ ద్విష్టో ఒసావభే దన (పతీయతే | 

నచ సామాన్య శబ్రత్వాద్మశుతా గమ్యుతే (కియా ॥ 514 

అసౌ = ఈ [కియయను ధర్మము, సూతే = తేనతుల్యమను సూూతమున వందు, (శుతః ద = 

““కియాచేత్” అని నిర్దశింపబడినది, ఆభేదేన = సామ్యతా బలమువలన అభిన్నముగ, ద్విష్టః 

[పతీయతే = ఉభయగత మై, (ప్రతీతి విషయమగును, సామాన్య శబ్బక్యాత్ = పు[త శబ్దము 

సామాన్య శ బ్రమగుట వలన, అ|శుతా [కియా చ= నిర్జేశింపబడని క్రియ యెదియు, 

న గమ్యతే = [గహింపబడదు. 

తాత్బ్రర్భ వినరణయములు-- ఈ [కియయను ధర్మము సూ(తమున నుపమేయోప 

మానములలో నొకదానికి సంబంధించినదిగా మా్యతమే  నిర్జిష్టమయినను నుభయగతమె 

కావలెను. కాబట్టి “పు కేణతుల్యః స్థూలః'' _ అనిగాని, “సూ స్టూలేనతుల్యః పుతః' 

పయోగించినపుడు వతిపత్యయము (_పవర్తింపదు. పుత శబ్దము సామాన్యవాచక ము: 

(క్రియావిశిష్టుని, తదవిశిష్టుని గూడ నది బోధించును. కావున నచట సాదృశ్యము [కియా 

కృత మె యగునని నియతముగ జెప్పుటకు వీలు కనబడదు. సముదాయబోధక శబ్దములు 

కియావత్తగు నవయవమును బోధింపవలెననిన నది యత్న సాధ్యమని చెప్పబడియున్నది అని 

తాత్పర్యము. 115141 

= అనిగాని 

అవతారిక... ఏమయ్యా ! (పీ తాజ్ఞావర్తిత్వము మున్నగు [క్రియలు నిరూఢముగ 

సంబద్ధము లయి పుతశబ్దారమున నంతర్గత ములయి యుండునని |పతిపాదింపబడినది గదా ? 

పుతశబ్దమువలన నవి యేల పతీయమా నములు గావు? అనిన జెప్పుచున్నారు, 

శ్లో ఆతా శ్చ(ప్రతీయంతే నిదేశస్థాయితాదయః | 

యే ధర్మా నియతా న్తేషాం పుశత్రాదిపు నవిద్యతే ॥ ప్ 10 

అ|శుతాశ్చ = వినబడనివై నను = నిర్టేశింపబడనివయినను, నియతాః = నియతిగలిగినవై న 

(తప్పనివై న), నిదేశ స్థాయితాదయః = తం డిమాటయందు నిలచుట మున్నగు, యేధర్మాః = 

ఏ ధర్మములు, |ప్రతీయ న్తే = సామాన్యముగ తెలియబడునో, తేషాం = ఆ సామాన్య ధర్మ 

ములకు సంబంధించిన, పు[తాదిషు = పు. తుడు మున్నగు నర్ధములు వాచ్యములయినపుడు, 

న విద్యతే = వతి పత్యయమను తద్ధితవృ త్రి ఉండదు. 

తాత్సర్భు ఎివరణములు _ పుత్ర శబ్ధ్దముయొక్క- అర్థముతో నిరూఢమగు 
సంబంధముగల, (పసిద్ధములగు [కియలు కొన్ని సామాన్యముగ, వానికి వాచకమగు శబ్ద 

మచట [పయోగింపబడకున్నను, |పతీతి గోచరములగుచుండును. అయినను నా ధర్మములు 

అనేకములు అందు నియతమగు వాచకమేదియు క్రియకు లేదు. అందువలన నదియే ఉపమా 

హేతువని యెట్లు చెప్పగలము. కావున నట్టి సామాన్యధ ర్మ ములు గలవిగా పు[త శబ్దముచే 

పుతాద్యర్థములు వాచ్యములయినను వతి (పత్యయము రాదు, 
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న | [516 పుత్రవదయం మాణవకః ” = ఈ బాలుడు గురువునకు కుమారునివంటివాడ్డు 
అనుట గలదు. అట వతిపత్యయము [పవర్తించినది. దాని బలమువలన యోగ్యమగు [క్రియ 
నధ్యాహారము చేయవలెను. కుమారునివంటివాడుగా జూచుకొనదగినవాడు అని దర్శన [కియ 
కధ్యాహారము. “స్థానివదాదేశః' అని పాణిని, అచటను 'వర్తతే” అను 'క్రియాపదమున కధ్యాహారము ఆదేశము స్థానివలె వర్రించననుట, యాన్మకియా తొల్యమున్న పుడు, “సూల వద్యాతి” అను, తద్ధితవృత్తియు నుపపన్న ము. . Hd 15H 

అవతారిక... పై యర్థమును నిగమనరూపమున బోధించుచున్నారు. 

శో అనా శిత క్రియ_స్పస్మాన్నతుల్యో స్తి [(క్రియావతా । 

(కియాయాః (శవణే సాఒపి (కియావత్తా (పతీయతే ॥ 516 

తస్మాత్ = అందువలన, అనా (శిత |క్రియః = [కియా[శయము లేనిది, [కీయావతా = వేరొక 
(కియావిశిష్టముతో, తుల్యఃాతుల్య మైనది, న అస్తి లేదు. కియాయాః = |కియావాచకము 
నకు, |శవణే = పయోమున్నపుడు, సాక ఆ, [క్రియావత్రాపి = కియావై శిష్టము గూడ, (ప్రతీయతే = పతీతికి గోచరమగును | 

తాల్బృర్యం వివరణములు.__ [కియాపదము (ప్రయోగింపబడనపుడు, ఉపమానోప 
మేయములకు సాధారణమగు [కియారూప ధర్మము తెలియబడదుగాన నటి నలములందు వతి 
ప్రత్యయము (పవ రింపదు. అసాధారణమగు కియయొక నిర్దేశము లేసీ పడారమునకు 
వేరొక కియా విశిష్టముతో సాదృశ్యము సంభవింపదు. ఈ విషయము కారిక పూరొరముచే 
బోధితము. కియా శుతియున్న “ బాహ్మణ వదదీతే త్షతియః” _ మున్నగు సలములందు, 
ఉపమేయగతముగ కియ నిర్జేశింపబడినను ఆ [కియా సంబంధ ముపమానమందును గమ్య 
మగును, కావుననే పక్షమునందును దోషము లేదు. 15161 

అవతారిక. అయినను (పత్యయార్థమునకు “కియా” అనునది విశేషణమను 
పక్షమునే భాష్యమున సిద్ధాంతీకరించిరి. ఆ భాష్యమును వినుడు. “కిం పునర తజ్యాయః 7 
(పత్యయార్థ విశేషణ మేవజ్యాయః ' రత ఏతత్ | ఏవం హి కృత్వా ఆచార్యేణ సూ[తం 
పఠితమ్ వతినా సామానాధికరణ్యం కృతమ్ | అపిచావ్యయేషువతేః పాఠః నక రవ్యోభవతి ! 
[కియాయా మయం భవన్ లింగ సంఖ్యాభ్యాం న యోక్ష్యతే'' -ఈ రెండు పక్షములలోనేది 
(*ేష్టము? (ప్రత్యయార్థమునకు విశేషణమను పక్షమే. ఏల ? పాణిన్యాచార్యుని సూ(త్రపాళ 
మా విధముగనే యున్నది. తేని “కియా” అను పదములు విభిన్న విభ కికములు “తుల్యం” 
(క్రియా అనునవి సమాన విభ _క్తికములు మరియ “కియా” అను పదమునకు, వతి పత్య 
యముతోనే సామానా ధికరణ్యమును వ్యాఖ్యానింపవచ్చును. వతి పత్యయము వచ్చును. ఆది 
కియావాచి, అని యర్థము. 

అదియనుగాక (పత్యయార్థ విశేషణ పక్షమున లాఘవమును గలదు. అపుడు 

sr 

if 

సముద్దేశము 967 పదకాండము 
518 ). 

కయ, సాధ్యమాన స్వభావమగు అసత్యభూతము సంభవించును. అది వాచ్యమగునపుడు 

విధీయమానమగు వతి[ప్రత్యయము గణపాఠమున లేకున్నను అవ్యయసంజ్ఞను బొందును 
లింగసంథ్యా సంబంధముండదు గదా? అని భాష్య తాత్పర్యము-- ఏతదార్రఖ్యాన రూపమే 

యీ కారిక. రెండు పక్షములందును దోషము పరిహరింపబడినది గాన రెండును [పశన్యములే 

కాని _(ప్రత్యయార్థ విశేషణ పక్షమున వతి పత్యయ మస త్మభూత క్రియను దెలియజేయును 

గాన ఆ లింగమును అసంఖ్యమును అగును. అవ్యయత్వము స్వత సిద్ధము కావున స్వరాది 

పాఠముతో బనిలేదు. అది యిందు లాఘవము, 

A) ద్వయోః (ప్రతివిధానాచ్చ జ్యాయ_స్వ్వమభి ధీయే | 

నిత్యాసత్వాభిధాయిత్వాత్ _పత్యయార్హ ఏిశేషణే ॥ 517 

ద్వయోః = రెండు పక్షములందును, (పతివిధానాత్ = దోషము వారింపబడుటవలనను, (పత 

యార్థ విశేషణే = (పత్యయార్థమునకు విశేషణమను పక్షమున, నిత్యాసత్త్యాభిధాయిత్వాత్ చ 

= వత్రిపత్యయము నియమముగ అసత్య భూత కియను జెప్పుటవలనను, 

(పశస్యతరత్యము, ఆఅభిధీయతే = చెప్పబడుచున్నది. 

ares జు జ్యాయ స్త్వం 

తాత్సర్యమవతారికా గంథముచే గతార్థము. 1517 

అవతారిక వీమయా, ఈ పక్షమునందై నను, వతి ప్రత్యయమునకు [కియా 
విశిష్టము గదా అర్ధము, |కియ అస త్యభూతమయినను తద్విశిష్టము దవ్యరూపమేగాన లింగ 

సంఖ్యా సంబంధమును వత్యంతమునకు వారించుటకై స్వరాది గణపాఠ మావశ్యక మే 

యగునే ? అనిన 

శో అస_త్వ్వభూతోవ్యాపారః కేవల; (పత్యయే యతః | 

విద్యతే లక్షణార్ధత్వం నాన్సీ తేన [కియా కుతే; i 518 

(ప్రత్యయే = (ప్రత్యయ విషయమున, యతః = ఏ కారణమువలన, అసత్యభూతః = |దవ్య 

స్వభావము కాని, వ్యాపారః = [కియా 'రూపమగునది, 'కేవలః = దవ్యరహిత ము, విద్యతే 

= ఉంటున్న దో, తేన = ఆ కారణముచేత, కియా |శుతేః = “|కియా' _ అను పదమునకు, 

లక్షణార్థ త్వం = లాక్ష ణికార్థ ము = విశిష్టము, నాస్తి = లేదు, 

తాత్పర్యం బివరణములు |ప్రత్యయార్థ విశేషణ పక్షమున, కేవల క్రియ, 

అనగా ద్రవ్యరహితమగు అసత్య భూతవ్యాపారము సంభవము. కాన (క్రియా శబ్ధమునకు 

లాక్షణికారమగు [కియావత్తును (గహింపనక్క_రలేదు. ముథ్యార్థమునకు సంభవము లేనపుడు 

గదా లక్షణకు |ప్రసంగము. కాగా వతి పత్యయమపుడు, |క్రియామాతమును బోధించునుగాన 

అవ్యయత్యము సిద్ధమే. స్వరాది పాఠముతో బనిలేదు. 15181 

అవతారిక. పకృత్యర్థ విశేషణ పక్షమున శుద్ధ్యకియ ఉపమానముగ సంభ 
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వాక్యపదీయము 968 వృత్తి 
[ 519, 520 వింప నపుడు (క్రియా విశిష్టము (గ్రహింపబడుననిరి. ఆ విధముగనే ఈ పక్షమునను ప్రత్యయ 

వాచ్య (క్రియకు |క్రియతోనే తౌల్యముగాన జద్ధ|క్రియ సంభవింపనపుడు తద్విశిష్టమున కంచెనే 
వతి పత్యయము |పా ప్తము గదా. ఇక పక్షములకు భేదమేమి ? ఆనిన_ 

శో [క్రియావళ8స్తు (గహణాత్ (పకృత్యర్థ విశేషణే | 

క్రియామా।కేణ తుల్య తే సిద్దాసత్స్వాభిధాయితా it 519 

శ్లో యదా క్రియానిమి త్తం తు సాదృ శ్యం స్యాత్ [క్రియావతోః | 

[క్రియా వతోఒభి ధేయత్వాత్ తదా దవ్యాభిధాయితా I 520 

(ప్రకృత్యర్థ విశషణే = “క్రియా” అనునది (పకృత్యర్థమునకు విశేషణమను పక్షమున, [కియా 
వతః = (క్రియావిశిష్టము ((పకృత్యర్థముగ), (గహణాత్ = |గహింపబడుటవలన, [కియా 
మా[లేణ = [క్రియచేత నే, తుల్యత్వే తుమ సామ్యము వివక్షితమయిన, అసత్వాభిధాయితా = 
అస త్త భూత కియాభిధానము, సిద్ధా భవతి == సిద్ధించినదగును, యదా తు == ఎపుడైతే, 
(కియావతోః = |క్రియావిశిష్టములకు, సాదృశ్యం = సామ కము, |క్రియానిమి త్తం స్యాత్ = 
కియామూలకమగునో, తదా = అపుడు, |కియావతః == [కియావిశిష్టము, అభిధేయత్వాత్ = 
చెప్పదగినదగును గనుక అపుడు, (దవ్యాభిధాయితా భవేత్ = | ద్రవ్యవాచిత్వము సిద్ధించును. 

తాత్సర్భం ఎబరోణములు_._ కియ ఉపమేయమయిన నది (దవ్యభిన్న మయిన, 
సాధ్యతా స్వభావమగు నర్థమె గనుక, వత్మిపత్యయాంత మునకు అవ్యయత్వము సిద్ధించును. 

[కీయ (పత్యయార్థము గాదు. కియావిశిష్టము (పత్యయమున కర్థమను పక్షమున, 
ఆ [కియావంతములగు నుపమానోపమేయములకు సాదృశ్యము (కియానిమి తక మే యగును. 
ఆ |కియ వేరొక క్రియకు, సౌష్షవము మున్నగు సమాన ధర్మమును బుచ్చుకొని యుపమాన 
మయిన నదియే [ప్రత్యయార్థ విశేషణత యనబడును. క్రియావిశిక్ట ముప మేయమయినపుడు, 
వ్యాపారానువిద్ధమగు [కియావత్తుకే [పాధాన్యము. ఆ వ్యాపారము సత్త్యభూతము గాదు గాన 
అవ్యయత్యము దానికి సిద్దమే యగును తిజ న్లపద వాచకము గదా  ఉపమేయమగును 
ఆఖ్యాత మస త్త్యభూతార్థ (ప్రధానమే ఆయె. : 1519, 520॥ 

అవతారిక... డ్రీయావిశిష్టమగు ద్రవ్య ముపమేయమయినపుడు, వ్యాపారాను 
విద్ధమగు దవ్యమునకాని లేక వ్యాపారోపలక్షితమగు దవ్యమునగాని దాని కా |పాధాన్యమని 
విచారింపవలసి యుండును. మొదటి పక్షమున వత్యన్త మసత్వభూతమగును గాన అవ్య 
యత్వము సిద్ధించునని చెప్పబడినది. కియచేత నుపలశితమగు దవ్యమునకు పాధాన్య 
మయిన, [పకృతి వాచ్యమును |క్రియావిశిష్ట దవ్యమే. |ప్రత్యయార్థమును నదియే యగును. 
ఆపుడు సత్వభూతార్థ వాచియగును గాన నవ్యయత్వము సిద్ధింపదు. కావున స్యరాదిపాథము 
నత్యంత మున కావశ్యక మగునని చెప్పుచున్నారు, ' 

సముదేశము 969 పదకాండము 
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ళో అవ్యయేమషమవశే పాఠః కార్య స్తత స్వరాదివత్ । 

(వాహ్మణేన సమోఒధ్యేతేత్యత చ (ప్రత్యయో భవేత్ ॥ $21 

తత = వత్యంతము దవ్యమయినపుడు, వలేః = వతి|పత్యయమునకు, అవ్యయేషు = అవ్య 

యములలో. స్వరాదివత్ = స్వర్ మున్నగువానికి వలె, పాఠః = గణపాఠము, కార్యః జా 

చేయవలసినదై యుండును, [బాహ్మణేన సమః అధ్యేతా = ఈ వాక్యమునందు, ఇత్యత చ 
= ఈ విగహ వాక్యమున గూడ, [పత్యయః = వత్మిపత్యయము, భవేత్ = రావలసి 

యుండును. 

తాత్భృర్యం వివర ములు. స్వర్, అంతర్, - మున్నగునవియు నిపాతలును అవ్య 

యములు. అందు. స్వరాదులు [(దవ్యవచనములు. “స్వః రోహావః = స్వర్గము నెక్కు 
చున్నాము. “స్వర్యాతణి = స్వర్గమును బొందినాడు, మొదలగు [ప్రయోగములు కలవు. 

అందు స్వర అను దానికి కర్మత్య మగపడుచున్నది. ఆది సత్వభూతమయిననే ఘటించును. 

'చి వా మున్నగునవి అస త్త భూతములు. స్యరాదులను చాదులలోనే చేర్చి 'నిపాతముల 

వ్యయములు' అని సూ[తమును పాణిని రచింపకుండుట కిదియే కారణము, స్వరాదులలో 

వత్యంతమును బఠించి, పాఠసామర్థ్యమువలన నవయత్యమును సంపాడింపవలెను, వ్యాపా 

రానువిద్ధక రృ |ప్రాధాన్య పక్షమున, అవ్యయపద మన్వర్థమగుటచేతనే అవ్యయత్వము 
సిద్ధించును. “అవ్యయమ్' అను పదమునకు “నవ్యేతి అని విగహము. లింగసంఖ్యలులేని 

దవ్యయమని ఫలితార్థము. సూ తకారునకును, గణమున పఠింపబడని వాని కవ్యయత్య సిద్ధి 

కొకు అన్వర్థత్వమే ఆశయణీయము.  వార్తికకారుడును_ “ఆలింగాసంఖ మవ్యయమ్” 

అనియే అవ్యయ లక్షణమును జెప్పెను మునితయ మతమునను (పత్యయార్థ విశేషణ 

పక్షమున, పాఠము = అనగా గణపాఠ మక్క_అలేకయే వత్యంతమున కవ్యయ సంజ్ఞ సిద్ధిం 

చును. ఇదియే ఈ పక్షమునకు గల ఊఉత్క_ర్షము. 

తేనతుల్యం [కియాచేద్వతిః (5-1-115) అను నీ సూ[తమునకు తరువాత, 
“ “తతత స్యెవ” (5-1-116), “తదర్హ్శమ్*? (5-1-117) అను రెండు సూ తములును 
వతి[పత్యయ విధాయకములే. ఆ వతి,పత్యయాంతములకును గణపాఠముతో బనిలేకయే అవ్య 
యత్వము సిద్ధించును. 

“బాహ్మణేన తుల్యః అధ్యేతా' - అను నభ్మిపాయముతో, “(బాహ్మణవత్ అధ్యేతా - 

అను (పయోగమనిక్టము. దానికి ప్రసంగము కారికో త్తరార్థమున ఆపాదింపబడినది. ఈ 

విషయము $52ిలి కారికలో వి సృతముగ నిరూపింపబడినది. 15211 

అవతారిక... “ఏవంచైవ హి కృత్వా ఆచార్యేణ సూతం పఠితమ్ | వతినా 
సామానాధికరణ్యం కృతమ్” _ అని మహాభాష్యమున జెప్పబడిన ఆ వతిసామానాధికరణ్య 

మీ కారికలో వివరింపబడుచున్నది. 

ఖా 

ఇటులువుమటను జలా చవక యు ఈ సలాం ఏల రలాకనన చంజండాలనాలాునస్యాతాలవనాంం కలసాలు 



వాక్యపదీయము 
970 వృతి 

కో॥ సామా రే [522 
క్ష్ ॥ నాధికరణ్యం చ వత్యర్థనాపది ళ్యళలే | 

తుల్యమిత్యన్యధా కల్చోో వాక్య శేషో (శుతో భవేత్ ॥ 522 
సామానాధికరణ్యం చ= భాష్యో క్రమయిన వతిసామానాధికరణ్యమును, 
“తుల్యమ”ని సూూతమున గల తుల్య శబ్దముతో, వత్యర్థేన = అనగా వత్తి 
తుల్యశబ్దముతో, ఆపదిశ్యతే = వివక్షింపబడుచున్న ది, అన్యధా = అటు కానిచో, అ, శతః = ఆధ్యాహారము చేయబడినదై , వాక్యశేషః = య త్త్త్ తృతీయాసమర్గం సా [కయాచేక్' అని 
కేషపూరణము, క ల్చ్యఃభ వెల్ = క ల్పింపవలసి యుండును. “ 

'తుల్యమ్' ఇతి = 

తోగాక వత్యర్థమగు 

తాళ్ఫర్ళం వివర అమలు. భాష్యమునందు “వతిసామానాధికరణ్యం కృతమ్” అనగా వత్మివతయముతో [కియాళబ్దమునకు సమానాధికరణ నిర్థళమని యర్లము గాదు. వతి|పత్యయ మా సూ తముచే విధింపబడుచున్నది. ఆంతకు పూర్వము సిదముగాదు. సిద 
ధి థి 

కలుగజేయబడును. “క్రియ 
పూర్వమునకే ఇతర వ్యావృ త్తికొరకు విశేషణ సంబంధము 

అను మాట కర్థము లేదు. దానికి [కియారూపతగాని 
అయిన వతి పత్యయము వచ్చును' 
తద్భిన్నరూపముగాని లేదు గదా, అందువలన విశేషణ మర్గవిరహితము గ . 

కావున వత్యర్థవాచకమగు తుల్యశబ్బ్దముతో [కియా అను దానికి సామానాధిక రణ్య మని భాష్య తాత్పర్యము తుల్యశబ్దారము [క్రియయును అకియయును సంభవముగాన వి శేష ముపపన్న మగును. ఇపుడు సామానాధికరణ్యము కద్ది పతిపాదితమే. అవత కల్పనతో బని లము (కియా అనునది (పకృత్యర్థమునకు విశేషణమను పక్షమున, “తేని “కియా” అను బంములు విరుద్ధ విభ క్రికము లగుటచేత, “యత్ తక్ తృతీయాసమర్ధం [కియాచేత్ సా 
భవతి అని వాక్య కేషమునధ్యాహరించి సమన్వయమును గల్పింపవలసి యుండును, అది గౌరవదోష పరాహతము 

522 I Il 

అవతారిక... ఈ పక్షమున అథే పమేయ 
) 

కత ఉపమేయుడయినపుడు పాద ప (పత్యయమును వారితమగును_. ఎటనగా 2 i సమగ అగాప్ట (శతి) 

శో కియావతోశ్చ సాదృశ్వే (ప్రత్యయార్ధవిశేషణే | 
అధ్యే[తా సదృళో ఒ ధ్యేతేత్యత నాస్తి వతే ర్విధిః ॥ ర్నిరీ 

యయా విశేషణే = (పత్యయార్థమునకు [కియా అనునది విశేషణమను పక్షమున, [కియా వత 8౬ |కియా విశిషవ గ్గ ప ) 
(గయా విశిష్టములకు సామ్యము వివక్షింపబడినను, సాదృ శ్యే చ = సామ్యవివక్ష యందై నను, అధ్యెత్రా నదృశః అద్యేశా = అను నీ (పయోగమునందు, ఇత్య(త = అధ్య యనము చేయు వానితో నట్టివాడు సమానుడు అను నర్థమున, వతేః విధిః నాసి కా వతి [పత్యయమునకు విధానము లేదు. 

తాత్స్ర్భం బిభరణయములు.. ఈ పక్షమున, 
అసి కియయే విశేషింపబడుట వలన, 

'తుల్యమయినది [కియ అయినచో” 
కియచే ఆవిష్టుడగు క్రర్రయందే (ప్రత్యయము 

నముద్దేశము 971 పదకాండము 
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పవర్తించును అనగా క్రియకే [పాధాన్యము వివక్షితము. ([దవ్యమునకు గాదు. కనుకనే 

క్రియా [పధానమగు ఆభఖ్యాతముతో నిర్దేశము, “దాహ్మణేన తుల్యం అధీతే' అని = 

బాహ్మణునితో సమానముగా చదువుచున్నాడు అనియే ఆగపడు చున్నది. వెనుక అపక్ష 
మున |క్రియావ త్తగు | పత్యయార్థముతో, ఆటువంటి [పత్యయార్థముననే సామ్యము. ఉపమా 
హేతువగు [క్రియ అ|పధానమగుట వలన [దవ్యము [పధానమయినపుడు అనిష్టమయిన 
[ప్రత్యయము రావలసి వచ్చును. 

“పు తేణతుల్యః స్థూలః' అను స్థలమున, 'త్మతత స్యేవ అను పె సూ తముచేత 

కూడ వతిిపత్యయము రాదు. ““మధురావత్ (సఘ్నపాసాదః” “వైతవత్ మ్మైతస్యగావః' 

ఆను స్థలములందు సప్రమ్యన్త షష్ట్యుంత ములక ౦ టె పరముగనే ఆ సూ[తము వతిపత్యయ 

మును విధించును. 

“పు తవత్ స్టూలః వ ర్తతే” అని వర్తన | కియాకృత మగు నుపమానోపమేయ 

భావమునందు, వతి[పత్యయము సాధువే యగును, కావున వత్యంతమున కవ్యయములలో 
పాఠ్యపసంగమును లెదు. అనిష్ట స్థలమున వతి|పత్యయాప త్తియును లేదు. అందువలన 

(పత్యయార్థ విశేషణ పక్షమే పళస్యతరమని సిద్ధాంతము. 1528 

అవతారిక. ఈ వృత్తి సముద్దేశమునందు 488 వ కారిక నుండి 52లి వ కారిక 

వరకును 91 కారికలలో, ఆతివిపులమగ, సూ॥ “తేనతుల్యం [కియాచేద్వతిః*' (5-1-115) 

అను సూతవిషయము ఉపమానోపమేయ భావ విచార [పసంగ సంగతమయినది విచారింప 

బడినది. ఇక తదనంతర సూూతమగు “తతతస్యేవి (5-1-116) అను సూతముచే 
విహితమయిన ఇవార్థ విషయ వతి పత్యయ విషయము, 550 వరకును గల 97 కారికలలో 

విమర్శింపబడును. 

- “తతత స్యేవి అని సూత్రము. “అచ్చటవలె” 'దానికివలె' అను నర్భములందు 

వతి పత్యయము, స ప్తమీరూవ సమర్థ విభ క్ష్యంతము కంటెను, “షష్టీరూప సమర్థ విభ క్త్యం 
తము కంటెను బరము గావచ్చును' అని సూ త్రార్థము. *“మధురావత్ పాటలీపు[తే [పాసాదాః” 

= మధురాపట్టణము నందువలె నుండునవి పాటలిపుత నగరమునందలి మేడలు. చై [త స్యేవ 

మ్మైతస్యగావః = బై|తవత్ మైతస్యగావః = వై తునివివలె మైతుని గోవులు - అని 

యుదాహరణము. 

పకృత సూ|తమున మహాభాష్యమున నిట్టా కేపి ంపబడినది. “తేనతుల్యం [కియా 

చేద్వతిః అను పూర్యసూ_తము వలననే. పై లక్ష్యములందును వతి పత్యయము సిద్ధించు 

గదా? ఈ సూత మెందుకు రచింపవలో' అని. కాని పూర్యసూ త్రములచేత నెట్టు సిద్ధిం 

చును? ఆది తృతీయా సమర్థమునకు _పత్యయ విధాయకము. ఇది, షష్టీ సమర్థమునకును 
సప్తమీ సమర్థమునకును వతివిధాయకము గదా అని (ప్రశ్న కలుగుచున్నది. కావున సీ కారి 

కలో పూర్వపక్షా భిపాయమును వ్యాఖ్యానించుచున్నారు. 



వాక్యపదీయము 972 వ తతి 
[ 524 

లో తుల్యా ర్థరితి యా తస్యా స్ఫుతీయా యా నభిద్య తే | 

అర్జో భేదేఒపి సర్వాభిరితరాఖిర్విభ క్రి భిః 11 524 

తుల్యార్థిః ఇతి = 'తుల్యారెః' అను సూ తముచే, యా తృతీయా = వి తృతీయ కలదో, 

తస్యాః తృతీయాయాః = దానియొక్క, ఆర్థః = అర్థము, భేదే = వ్యాపార భేదము, సత్యపి 
క ఉన్నప్పటికిని, ఇతరాభిః == ఇతరములయిన, సర్వాభిః = అన్ని, విభ కిభిః = విభకుల 
తను, = చెప = వేరుకాదు. 

అధిహితాత్ = చెప్పబడిన, అర్ధాత్ = అర్హముకంటె, న భిద్యతే = వేరుకాదు. 

తాళ్ళర్యో వివరిజములు...“తుల్యార్థేరతులో పమాభ్యాం తృతీయాన్య తరస్యామ్”” 
(2-8-72) అను సూతము, 'సమానమయిని అను నరముగల 'సద్భశఃి సమఃతుల?ః _ 
మున్నగువానితో సంబంధమున్న పు డుపమానవాచ క బమునకు తృతీయా షషీవిభ క్రి 
[పత్యయములు వచ్చునని చెప్పుచున్నది. | FE 

“కృ వైనతుల్యః ” అనియు కృష్ణస్య తుల్యః అనియు [ప్రయోగము లుదాహరణ 
ములు. ఆతృతీయార్థము నకును, ఇవశబ్దయోగ మున నగపడు సకల విభకుల యరమునకు 
భేదము లేదు. కబ్దభేదము. మ్మాతమ యుండును. వతి_పత్యయము వచ్చినపు డొ విభ కి 
ల్ పించును. సదృశార్థ[పతీతి సమానమే, విగహ వాక్యముననే భేదము. అందువలన పూర్వ 
[ వత్మిపత్యయము ఇవార్థ విషయమునను సిద్ధింపవచ్చునని పూర్వపక్ష క్ 

5వ 4॥ 

అవతౌరిరో.__ ఇవ శబ్ద పయోగమున సకల విభక్తులకును, తుల్య శబ్దయోగమున 
తృతీయా విభ క్తికిని అర్థమున భేదములేదని [పయోగముఖమున నీ కారికలలో జూడబడు 

AD 

లో భోజ్య తే బాహ్మణ ఇవతుల్యం భుక్తం ద్విజాతినా | 
పశ్యతి బాహ్మణ మివతుల్యం ఏ_పేణపశ్యతి Il ర్ం 

లో (బాహ్మతేనేన విజ్ఞాతం తుల్యం జ్ఞాతం ద్విజాతినా | 
దీయతాం (వాహ్మణాయేవ తుల్యం వి పేణదీయతామ్ 11 526 

శో (బాహ్మణాదివ వై శ్యా_్వమధీష్యాధ్యయనం బహు । 
ఇత్యేవమాదిభి ర్ఫేద _స్పృ్రతీయాయా నకశ్ళన ॥ గణి? 

తాత్వర్థం వివరణములు_ తులారయోగము ష 
విభక్తి, అనగ పద విభ క్రి. ఇవారయోగ వన ద ర ర యానష 

క్రి ర ఎ § ములగు విభకులు. కారక 
విభక్తులు. శేషసంబంధమునకు గూడ అనగా కారక [కియా సంబంధ ముకం టె న్యతిరి కమగు 
పదాంతరయోగమున వచ్చు సంబంధము గూడ [కియాకారక భావ మూలకమే. కర్మ కర 
ణాదులు స్వస్వరూపముతో వివక్షింపబడక, సంబంధ సామాన్యరూపమున వివక్షింపబడుటయే 

సముద్రేశము 973 పదకొండము 
528 ] 
శేషముగ వివక్షించుట యనబడును. కావున వస్స్వర్థమునకు భేదము లెదుగాన పూర్వ 

సూ తముచే సిద్ధింప వచ్చునని తాత్పర్యము. పథమాది విభక్తి (క్రమమున నుదాహర ణములు 

చూడుడు. 

దాహ్మణః ఇవభోజ్యతే క్షతియః | 

[బాహ్మణేన తుల్యం భోజ్యతే క్ష[తియః ॥ 

(బాహ్మ ణమివపశ్యతి క్ష తియమ్ | 

వ్మిపేణతుల్యం పశ్యతి క్ష తియమ్ Il 

(బాహ్మణేనేవ విజ్ఞాతం క్షతియెణ 

ద్విజాతి నాతుల్యం విజ్ఞాతం క్షతియేణ [1 

[దాహ్మణాయేవ దీయతామ్ క్షతియాయ । 

వి పేణతుల్యం దియతామ్ క్షతియాయ |] 

(బాహ్మణాదివ త్వం బహు అధ్యయనమధీవ్య క్షత్రియాత్ | 

వి, పేణతుల్యం వైశ్యాత్త మధీష్వాధ్యయనం బహు ॥ 

ఇ స్యేవ వై శ్యస్య ధనమేతదుపస్థితమ్ | 

వి పేణతుల్యం వైశ్యస్య ధనమేతదుపస్థితమ్ || 

(బాహ్మఖణే ఇవగుణాః బహవః స్థితాః క్షత్తియే | 

వి! పేణతుల్యం తిష్టన్తి క్షతియే బహదోగుణాః ॥ 

1525, 526, 52/1 

అవతారక._ ఇచట నొక (ప్రశ్న కలుగును 

శో తుల్యం మథురయాధీయే మాత్రా తుల్యం స్మరామితామ్ | 

మథురాయాశ్చ మాతుళ్చ కథం సాదృశ్య కల్పనా ॥ 528 

మథురయాతుల్య మధీయే = 'మథురతో సమానముగ జదువుచున్నాను', మాత్రా తుల్యం 

తాం స్మరామి = “తల్లితో తుల్యముగ నామెను తలంతును”, మథురాయాః చడ (అను విగ్రహ 
వాక్యములందు) మథురకును, మారుః చ = తల్చికిని (ఆధ్యయన స్మరణములతో ), కథం 

సాదృశ్య కల్పనా = సామ్యమును గల్పించుట యెట్టు ఘటించును ? 

తొత్సర్భ బీవరణములు- “మథురాయామివ పాటలీపు| తే అధీయే అహమ్" = 

మధురలోవలె పాటలి పు[తములో నేను జదువుకొనుచున్నాను. అను నర్ధమునందు, 'మధురావ 

దభీయే' అనియ, “మాతురివ దేవదత్తాయాః స్మరామి” = తల్లినివలె దేవద త్తను స్మరిం 

తును _ అను నర్ధమునందు, మాతృవత్ దేవదత్తాం స్మరామి, - అనియు వతిపత్యయము 

అభీష్టము. అయ్యది పూర్వస్తూతముచే ప్రవర్తించిన నపుడు “మథురయాతుల్య మధీతే” 



ళ్ త 0 
519 అనియు, 'మాత్రాతుల్యం స్మరామి' అనియు, విగహవాక్యము లుండదగినవి అధ్యయన 

నకు మథురతోడను, స్మరణమునకు మాతతోడను సాద్భశ్యమును చెప్పినట్టగును. అది యుప 
పన్నము గాదు స్మరణ విషయము మాత. అధ్యయనమునకు అధికరణ'ము "మథుర. అధ్యయన 
స్మరణ [కియలతో తుల్యమగు [కియ యేదియును మథురామాతలందును లేనందున, మాత 
శబ్దమునకు మాతృ స్మరణమునందును, మధురా శబ్దమునకు మథురాధికరణకు అధగయనవీ 
నందును లక్షణ నాశయింపవలెను. ఆ రెండ ధ్యయనములకును, స్మరణములకును ఆశయ 
భేదముచే భేదమును గల్పించి, వానికి సాదృశ్యమును కల్పింపవలసి యుండును. కాని, కర 
యధ్యయనమునకును, మథురాధికరణకు అధ్యయ నమునకును, కర స్మరణమునకును కర్మ 
యగు మాత స్మరణమునకును సాదృశ్యము అసంభవము ల్ ॥5వి5॥ 

- అవతారిక కాగా, వెనుక సూ(తముచే నిచట వత్మిపత్యయ మెట్లు ? ఆనిన_ 

ల్లో మధురావిషయ ౩ పాఠ; స్మరణం మాతృకర్మకమ్ । 

మధురామాత్ళ శద్దాబ్యామభేదేనాభిధీయతే I ర్29 

“దగా విషయ! పాఠః = మధురానగరమునందలి అధ్యయనమును, మాతృకర్మకం స్మరణమ్ 
= మాతకర్మగాగల స్మరణమును, మధురా మాతృశ బ్దాభ్యామ్ = యథా కమముగ, 

మధురాశ'బ్దము, మాతృశబ్దములచేత, అభేదేన మని అభేద ముగ = ఒక్కాటిగ, ఆధిదీయతే = . 

చెప్పబడుచున్నది. 

ము ల టల ఎల ఐమల- మధురయా తుల్యమధీయే అనగా 'మధురితో 
ల్య వుచున్నాను అని యరము. ఆ పమ నకు =ా 

అనగా తనకు నంబంధించినదిగా [వతమగుచున్న ది. | 
గూడ నున్నట్లు తెలియజేయును. కొపమ్యము సమాన ధర్మ సంబంధ మూలకము గదా, 
కనుక “మధురతో' అనగా మధురయందలి అధ్యయనముతోనని యరము. మధుర, అర 
యనమునకు ఆధారము. అధ్యయనము. ఆధేయము. ఆధారాధేయముల కఖేదమును వనమన 
నీడికొని అట్టి [ప్రయోగము చేయబడినది. ఆ విధముగనే స్మరణమునకు విషయము మాత, 
విషయిస్మరణను. విషయమునకును విషయికిని అభేదమను నభ్మిపాయముతో నా ప్రయోగము 
అనగా మ్మాతాతుల్యం స్మరామి అను ప్రయోగము. మధుర యందలి అధ్యయనముతో 
వాటలి పుత్రమునందలి యధ్యయనమును, దేవదత్తా స్మరణము, మాతృ విషయక స్మరణ 
ముతో" తుల్యమనియు నర్థము. కారికలో “స్మరణం మాతృకిర్మకం' అని, అది దత 
0 దంచ యయినను, తత్కర్మకమనుట, ఆ సంబంధము వా స్త్రవముగ కర్మత్వరూపమె అనది 

న కర్మశేషముగా షి (పతిపద విహితము. ఆ పతిపద విధానమునకు 
ఫలము, మాతుః స్మరణమ్' అనుచో షష్ట తత్పురుష సమాసము లేకుండుట. 152ఐఏ9॥ 

Es TOT న యట ర మ య న రు we క్ల basis ME Teer eo et pops VR VOT Re Me మన ను న చ +. నన య. 
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531 | | 
అధతారిక- వెనుక, సముదాయ శబ్దము లవయవబోధకములును నగునని 

యుపపాదింపబడినది. అట్టే పకృతమున మధురాళబ్దము సముదాయ వచనమయినను, నిచ్చట 
తదవయవమగు, అనగా నేకదేశమగు గృహములందు వర్తించునని నిదర్శన పూర్వకముగ 
నుపపాదింపబడుచున్న ది. 

శ్లో ఉష్టావయవతు ల్యే షు ము ఖేషూష్ట్ర (శుతిర్యథా | 

నర్తలే గృహతుల్యే చ (పాసాదే మధురా(శ్రుతిః ॥ 530 

ఇల 

ఉఊష్ట్ర శుతిః = “ఉష్ప ముఖ” ఆను స్థలమున ఉపష్ప్ర పదము, ఉష్ట్రా వయవ తుల్యెషు ==రుంటె 

అవయవములతో తుల్యములయిన, ముఖేషు = ముఖములందు, యథావర్తతే = ఏ (ప్రకార 

ముగా వర్తించుచున్నదో, తథా = ఆ (ప్రకారముగా, మధుర్మశతిః చ = మధురాపదమును 

(మధురావత్ అనుచోట), _ గృహతుల్యే = మధురయందలి గృహములతొ! తుల్యమయిన, 

(పాసాదే వర్తతే = పాటలీపు తమునందలి [పాసాదములందు వర్తించును. 

తాత్సర్భ వివరోణములు_ 'ఉష్ప్రముఖః' అని యొక సమాసము. దినిని ఉప 

మాన పూర్వపద బహు ఏహియందురు. ఉస్ట్రః ముఖం యస్యసః = ఒంటె ముఖము దేనికో 

అది అనివ్యుత్స త్రీ. ఉస్ట్ర ముఖ మివముఖం యస్యసః అని వి|గహమును జెప్పి, ఉపమాన 

భూతమగు పూర్వపదమునం దు త్తరపదమునకు లోపమును వార్తిక కారుడు చెప్పియుండెను. 

కాని భావ్యకారుడు ఆ వార్తికమును (పత్యాఖ్యానము చేసెను. కనుక ఉస్ట్రము ముఖముగా 

గలది యనియే వి[గహము. ఒంట, ముఖమగుట యసంభవము. కావున ఉష్ట్ర శబ్దమునకు, 

దాని అవయమగు ముఖమునందు లక్షణ. అపుడై నను, ఉష్ట్రము యొక్క ముఖము వేరొక 

దానికి ముఖమగుటయు నుపపన్నము గాదు గాన, ఇవాగాము నంతర్భ వింపజేసి సంబంధమును 

గల్సింపవలెను. 

ఆ విధముగనే మధురాపట్టణై క దేశములగు గృహములను మధురా శబ్దము బోధించు 

టచే, పాటలీపు|తమునందలి గృహములు మధురా గృహతుల్యములని యర్థమగును. కాగా, 

ఇవార్థక వతి పత్యయమునకును, తుల్యార్థక వతి ప్రత్యయము చేతనే సం[గహమని భావము. 

౯ 15504 

అవతారిక లేదా, దవ్యవాచక శబ్లమునకు కియయందు లక్షణ ఉపచారము, 

అనవలదు. [దవ్యములకే సామ్యమందుము. ఆ సామ్యము కియాద్యారక మగును" - అని 

నిదర్శన పురస్సరముగ నుపపాదించుచున్నారు. 

శ్లో॥ యథాధ్యయనయో స్సామ్యమధ్యే(తో రపదిశ్యతే | 

తథా(కియా గతై రరై శ్రి రుచ్య న సాధనాశ్రయా 8 [1 స్ట్ 11 

అధ్యయనయోః = రెండు అధ్యయన [క్రియలకు గల, సామ్యం = సాదృశ్యము, అధ్యే[తోః 

= అధ్యయనము చేయువారల యందు, యథా=ఏ (పకారము, అపదిశ్యతే = ఆరోపింప 

షు cr mr 
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తై = అధ్యయన స్మర సాధనా[శయాః తధా = కా 6 ధ్యయన స్మరణ (కియఖందుగల ధర్మములచే, 
యము చ 

తొాతరం చివర ల 

సామ్యము వారి కన పం రాడు చదువుచున్నాడనిన 

వ్యవస్థాపితమ; పైలా “4౯కు లల్యత్వము అధ్యయన ద్వారము 
వోకు వచనద ఆ విధముగనే మధురావదరిీ తే” “మాతృవక్ సృరతి్ అను 
రల పో స్మరణ ములను క్రీయల ధర్మములగు సాదృశ్యములను బుచ్చుకొని 

కరణమనకును అష ఇమ న“ కోయల ద్వారమున, వాని కర్మకును అధి 
నోపమేయ భావము. | కియా దొరక _మధురకును, దేవదత్తా పాటలిపుతములకును నుపమా 

లేదనుబ య కప = ట్ న కరకు మాతమేగాని కారకా న్రరములకు: 
ధాలు గః గదటొ.. దువల కారక ములతోడను క్రియకు అవినాభావము కలదు. 

కావున “మధురావత్” _ మూతుదత్ లి . 

3 | చయ స గీ ఇ నీ శ 

యము స్థిరమని భావము. అ స్థలములందును పూర్యసూ తము చేతనే వతి[పత్య 
15811 

అనోజాగి థి వ ఫుదృళమ్న ని ఒక విశేషము కలదనవచ్చును. [కియ అను ఉపాధితో గూడిన 
న i వసూ |తముచె వతి పత్యయము విధింపబడుచున్న ది. అనగా [కియ, వతి వ్రత్యయార్థమనం _అంతర్బూతమయి యున్నదగుటవలన [క్రియావాచకమునకు (ప్రయాగ 
క! సో సూూతముచేత వతి[పత్యయము సామాన్యముగ సాదృశ్య మ్మాతముననే 

' కాబట్టి ఆ భేదము కోలదుగదాయని ఆశంకించి చెప్పుచున్నారు. 

శో ఇవార్డే యచ్చ వచనం పూర్వసూ(తే చ యో విధిః । 
(క్రీయా శబ్ద శుతౌ భేదో న కశ్చిద్విద్య తే తయోః ॥ గ్ర్లీల 

ఇవా చ = ఇవార్థమగు సాదృశ్యమునందు [ప 
న వో క అష్ట కలదో, పూర్వసూ (తే = వెనుకటి సూ[తమునందలి, 

సి (ప్రత్యయవిధి గలదో, తయోః= ఆ రెండింటికిని, [కియాళబ్ద 
చతొ = [కియాపద |పయోగ విషయ 

త్యయమును విధించిన, యద్వచనం అసి = 

(కియాచేద ప్రజల రాముల క్రియాపదము పయు క్రమయినపుడు తేనతుల్యం 

విషయము లం స గ్ నోమదేత, “తృతత స్యేవ” అను నీ సూూత్రముయొక్క 

దాహరణ విదయ ప్రమ, | . కనుక సీ సూత్రమును రచింపనక్కరలేదు. పూర్వ సూ[తో 
షయమున [కియాపద [పయోగము లేకుండగ నుండదుగదా. 15821 

అవతారిక ఎందువలన నగా 

శో యద్యప్ప్యుపాధిరన్య|తనియతో న (సయుజ్యతే | 
రూపా భేదా శ్రోనిర్థాతా (కియా తళూయకేపునః ॥ గ్$ీతీ 

ben 
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534 ] 
యద్యపి = ఆలోచించిన, అన త = ఇతర స్థలములందు, నియతః = తప్పనిదై, ఉపారిః 

= విశేషణము, న (పయుజ్యతే = [ప్రయోగింపబడలేదు, అ|తపునః = ఇచ్చటమట్టుకు, రూపా 

భేదాల్ = రూపమున భేద మగపడనందున, అనిర్జాతా = తెలియబడని, |క్రియాతు = కియా 

సదము మట్టుకు, శ్రూయతే = వినబడుచుండును. 

తొత్త్సర్భ బిభరణయులు “హరతే;ః దృతినాథయోః పా”) (8-2-25) అను 

సూూతము, దృతినాధ శబ్దములు సమీపోచ్చారితములయి యున్న పుడు, 'హృ' ధాతువునకు, 

పశువు కర్తర్థమయిన, “ఇన్ ' అను |పత్యయమును విధించుచున్నది. 'దృతిహరిః' “నాథ 

హరికి = అని యుదావహారణములు, “*దృతిం హరతి' “నాథం హరతి" - అని వ్మిగహవాక్య 

ములు. అట పపవు అను నొక విశిష్ట ద్రవ్య ముపాధి. అది (పత్యయముచేతనే తెలియజేయ 

బడుచున్నది. కావున, “పథః' అని విగ్రహమున నుచ్చరింపదు. పజవను కర్త బొధ్యమయి 

ననే ఆ (పత్యయమగుటచే నిక నా యంశమున సందేహము కలుగదు. వతిపత్యయ విషయ 

మున నట్టుగాదు. '(కియాచేత్' అను దానిచే సామాన్యముగ [క్రియ ఉపాధిగా వచింపబడినది 

గాని |కియావిశేషము వచింపబడలేదు. క్రియావిశేష మవగతము కావలెననిన విగహవాక్యము 

నందు, “అధీతే' అనియు 'స్కరతి అనియు తద్విశేష బోధకము నుచ్చరించి తీరవలెను. 

“బావ్మణవత్” ఇత్యాది వృత్తిపదమువలన (కియా సామాన్య |పతీతి గలిగెనను అధ్యయ 

నాది రూప తద్విశేష [కియా ప్రతీతి కలుగదని భావము. దృతి అనగా తోలు సంచి. జల 

పూరితమైన యీ సంచిని మోయునది పశువైన 'దృతహరిః” అనబడును. మనుమ్యడై నచో 

'దృత హరళి అనబడును. నాథ శబ్దమునకు “ముకు!దాడు' అర్థము. అది కలపకువు “నాథ 

హరిః అనబడును. ముకుదాడు గల వ్యక్తి పకువుకాక మనుమ్యడైనచో (అనగా బానిస 

'నాధ్రహరః' అనబడును, 
1588॥ 

అవతారిక... ఈ యంశము నిదర్శన పూర్వకముగా సాధింపబడుచున్నది. 

శో యథావ్యుత్సరయః పుచ్చా క్యజ నే సుదురాదయః | 

సత్యతి ప్రత్యయార్గక్వే భేదాభావాదుదాహ్మాతాః ॥ 534 

యథా = ఏ |పకారముగా, పుచ్చా = “పుచ్చయతి' అను ణిజన్త ధాతువునందు, వ్యుత్సరయః 

జా వి, ఉత్, పరి - ఆనునవియు, క్యజనన్తే = క్ళజృత్యయాంతమునందు, సుదడురాదయశ్చ= 

ను, దుర్, మున్న గునవియు, (ప్రత్యయార్థత్వే సత్యపి = వాని యర్థము పత్యయబోధ్య 

మయినను, బేదాభావాత్ = రూపమునందు భేదము లేనందువలన, ఉదాహృతాః = ఉచ్చరింప 

బడి యున్నవో, తథా ఆత్ర = ఆ (ప్రకారమే వత కంత విషయమున గూడ [కియాపద ముదా 

హార్యమ్ = [కియా బోధకమగు ఆధీయతే మున్నగునది ఉచ్చరింపవలసి యున్నది. 

తాత్బర్యో ఎవరణములు-- '“పుచ్చభాండ చీవరాజ్ణిజ్ '' (8-1-20) ఆని 

సూ|తము. ఈ మూడు |పాతిపదిక ముల కంచెను బరముగా “'ణిజ్' అను [పత్యయమగునని 

యర్థము. ఆ ణిజ్ (పత్యయము ననాది గణ పరితము. కావున తదంతము ధాతువగును. 

[62] 
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ఉత్సుచ్చయతే' _ విపుచ్చయతి, పరిపుచ్చయతే అని యదాహరణములు. పుచ్చముదస్యతి, 
పుచ్చం వ్యుస్యతి, పుచ్చం పర్యస్యతి గొం= అని వ్మిగహ వాక్యములు. గోవు తన తోకను 
పెకి విసరుచున్న ది, లేదా వివిధముగ జిమ్ముచున్న ది, లేదా అంతటను = చుటును విసరు 

క్ట కక్ ఇల్ల వ ల్లో అల జో 93 ల 
చున్నది యని అర్ధము. పుచ్యాదుదననే వ్యసనే పర్యసనేచ = అని వార్తికము. ఇట 
ణి జృత్యయమే, ఉదనన వ్యసన పర్యసనములను సామాన్యముగ జెప్పును. అయినను విశే 
షాభి వ్య క్తికై, వి, ఉత్, పరి, - అను నుపసర్గలు (పయోగింపబడుచున్నవి 

ఆ విధముగనే “భృళాదిభ్యో భువ్యచ్వేర్రోపళ్చ హలః” (8-1-12) అను 
సూతము, భృశాది గణమున పఠింపబడిన శబములకంపె బరముగా “ఆభృశః భృళః భవతి” 
= నక్షత్రము కానిది నక్షత్ర మగుచున్నది - అను నర్ధమున, “భృశాయతే” మున్నగు రూప 
ముల సాధుత్వము కొరకు 'క్యజ్” అను (పత్యయమును విధించినది. 

ఈ గణమునందు కొన్ని _పకృతులు ఉససర్గ సహితములు పఠింపబడి యున్నవి. అఎ అభిమనస్, సుమనన్, దుర్మనన్, మున్నగునవి. అచ్చట ఉపసర్గారము [పకృత్యర్లము నకు విశేషణమని యొక పక్షమును, |పత్యయార్థ విశేషణమని వేరొక పేక్షమును ఉప్పొదీంప బడినవి. అందు పత్యయార్థ విశేషణ పక్షమే సిద్దాంతితము. ఆ పక్షమున (పత్యయముచేతనే ఉపసగ్గారము సంగృహీతమయినను, ఉపసర్గరహిత రూపమునందు భేదము లేనందున ఆది 
వి శేషార్ధము నభివ్య కము చేయజాలదని, 'అభిమనాయతే” సుమనాయతే, దుర్మనాయతే _ 
అను ఉపసర్గ విశిష్టరూపము లంగీకృతములు. 

ఆ విధముగనే [కియా మాతమున వతి విధింపబడుటచే దానివలన కియావి శేష 
|పతితి కలుగదు. అందువలన [(కియాపద |పయోగము న్యాయ్యము. కావున [కియాశబ్ల (ప్రయోగ విషయమున భేదము లేదు. కాగా పూర్వస్తూతముచేతనే సిద్ధమని తేలినది. ॥భకి4! 

అవతారిక... పూర్వపక్ష భాష్యాశయ మీ కారికలో నిట్లు నిగమనము చేయబడినది 

శో ఏవం చ సతిపూ ర్వెణసిద్దోఒ త్రాపివశే ర్విధిః 
నియమే వా భిధానే వా భిద్యతే న క్రియా(శుతిః ॥ ర్ 

ఏవం చ సతి = ఇట్లు పర్యవసింపగా, అ(తాపి = “తతత స్యేవ! అను సూ తమునందు 
/ గూడ, వతేః విదిః చడ వతిపత్యయ విధానము, పూర్వేణ = వెనుక సూూతమగు “తేనతుల్య” 
మను దాని చేతనే, సిద్ధః = గుద్ధించినది, నియమే వా = నియమవిధి అయినపుడును, అభిదానే 
వా = అపూర్వవిధి అయినను, క్రియా తతి = [కియావాచక పద|పయోగము, న భిద్యతే = 
మారదు. 

తాత్స్రర్యం ఎవరజణములు___ వతి పత్యయాంత ఘటితవాక్యమునందు [కియావాచక 
పద(పయోగమేపక్షమునను తప్పనిదే. పూర్వస్తూతముచే వత్మిపత్యయము విధింపబడినపుడు 
ఏదియో యొక క్రియ ఆ |పత్యయముచేత చెప్పబడినను, |క్రియావిశేషాభి వ్య _క్తికై [కియా 
పద పయోగము ఆవశ్యకము. అది విశేషాంతరమును నివ ర్తించునుగాన నియమమగును. 
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“త తత సేవ” (51-116) అను నీ సూత్రము, ఇవార్థమగు సాదృశ్యము 

నందు, కియా సంబంధము లేకున్నను వతి|పత్యయ మును విధించుచున్నచి. క్రియా (పత్యా 

యనమునకు [కియా పద|పయోగ మపూర్వ్షముగ క ర్రవ్యము. కాగా [కియా పద్యషయాగ 

మెటై నను అపరిహార్యము గనుక మరల ని సూతముచే తద్విధాన మనర్ధక మని భావ 

il 

అవతారిక తరువాత ““ఆ|క్రియార్థోజయ మారంభః'' = ఆరంభమనగా సూత్ర 

రచనము. ఈ “త|తతసేవి” అను సూత్రము |క్రియా నిమి త్ర్తమగు తొల్యము లేనపుడు, 

దవ్య నిమి త్రకముగాని గుణ నిమి త్తకముగాని అగు సాదృశ్య మున్నపుడు వతి|పత్యయ సిద్ధి 

కొరకే చేయబడినదని వ్యాఖ్యానించుచున్నారు. 

శో॥ ఇవే (ద్రవ్యాదివిషయః (పత్యయః పునరుచ్యతే 1 
ర్ం 

(కియాణామేన సాదృశ్యే పూర్వస్యూశే విధీయతే ॥ గ్రలికీ 

ఇవే = ఇవార్థమునందు, దవ్యాది విషయః = దవ్య గుణ విషయమైన, |పత్యయః డా వతి 

పత్యయము, పునః ఉచ్యతే = మరల విధింపబడుచున్న ది, [కియాణాం = [కియలకు, 

సాదృశ్యే ఏవ = సామ్యమున్న పుడే, పూర్వసూ తే = వెనుకటి సూ తమునందు, విధీయతే 

= వత్తి [ప్రత్యయము విధింపబడుచున్నది. 

తాత్సర్యో ఎవరోజములు-.- పూర్యసూ[తము కియానిమి త్త సామ్యమున “వతి 

విధాయకము. ఆ సూతమున “ కియాచేత్ అను విశేషణము గలదు. అందువలననే “గవా 

తుల్యః గవయః' = గవయమను మృగము ఎద్దును బోలినది, అను నర్ధమునందు, “గొవత్ 

గవయః' - అను ప్రయోగము సాధువు గాదు. 

పకృత సూూతము [దవ్య కృత సొదృశ్యమునందును గుణ కృతసాదృశ్యమునను 

వతి విధాయకము. కనుక భేదము లేకపోలేదు. 15861 

అవతారిక ఉదాహరణములను పరికింపుడు. 

శో; మధురాయామివగ్భహాః (బాహ్మణ స్యేవ పాండురాః | 

౧ 

. 

ఇత్య(త (ద్రవ్యగుణయోః వూర్వేణ న వతిర్భవేత్ ః 587 

“మధురాయామివ గృహోః'” = 'మధురలోవలె పాటలిపు [తమున నిండ్డున్నవి', _బాహ్మణస్య 

ఇవ పాండురాః = “ బాహ్మణునకువలె క్షతియునకును దంత ములు స్వచ్చములు" ఇత్యత = 

అను నీ పయోగములందు, దవ్య గుణయోః = [దవ్యములను గృహములకును, దంతముల 

తెలుపులకును, _పూర్వేణ = (సామ్యము వివక్షితమైనపుడు) వెనుక సూ తముచే, వతిఃన 

భవేత్ = వతి [ప్రత్యయము రాదు, సాదృళ్య మీట [కియా మూలకము గాదు గదా. 

తాత్సర్య విభరణమయులు. తాత్పర్యము స్పష్టముగాన _ వివరణ మపేక్షితము 
ఇద 
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అవతారిక... ఇట నొక యా షేపము, 

ల్లో॥ ఆరంభస్యా (క్రియార్థశ్వే నార్జో యోగేన విద్యతే | 
బుతే [కియాయా (గహణాత్ పూర్వయోగేన సిధ్యతి ॥ గ్రరీ0 

ఆరంభస్య = “త త్రతస్యేవి” అను సూతమును చేయుట, అ్యకియార్థత్వే = |క్రియాభిన్న 
ములకు తొల్యమున్నప్పటికైన, యోగేన = ఈ సూ(తముతో, అర్థః న విద్యతే = | పయో 
జనము లేదు, కియాయాః = ““ కియాచేత్”” - అను విశేషణమునకు, గహణాత్ బుతే = 

(గ్రహణము, సూత్రమున, లేకుండ జేసినచో, పూర్వయోగేన = (అపుడు) వెనకటి సూత్రము 
చేతనే, సిధ్యతి = వతి [ప్రత్యయము సిద్ధించును. 

తాత్మర్భ్య వినరణజములు_._ వెనుక చెప్పినట్టు ఈ సూతము దవ్యగుణములకు 

సాదృశ్యమున్నపుడు వతి! పత్యయము (పవ దించుట కుద్దేశింపబడిన పూర్వ సూ తమున 

“కియా” అను పదమును దొలగించిన యెడల ఆ [ప్రయోజనము సిద్ధించును. “తెనతుల్యం 

వతిః' అను నదియే దవ్యగుణ [కియావిషయ సాదృశ్యము లందెల్ల వతి పత్యయమును 

విధింపవచ్చును. ఈ సూూత మపుడు వ్యర్థ మేెయగును. 15881 

అవతారిక... ఏమండీ ! పాటలిపు తములోని గృహములు మధురతో దుల్య 

ములు కావే? మధురలోని గృహములతో నవి సమానములు.. యజదత్తుని దంతములు దేవ 
దత్తుని దంతములతో తుల్యములుగాని దేవదత్తునితో గాదు. కావున తేనతుల్యమను పూర్వ 
సూ|తముచే నెట్టు సిద్ధించును 2 కాగా షష్ట సప్తమీ సమర్థ పాతిపదికము కంచె బరముగ 

వతివిధానమున కీ సూత్ర మావశ్యకమే గదా యని శంకించిన నందులకు సమాధానము. 

(బాహ్మణావయవాన్ దంతాన్ వక్ష్యతి (దాహ్మణ్మ కుతి: [1 599 

మధురా[శుతేః = మధురా శబ్దమునకు, మధురావయవే = మధురావయవములగు గృహము 
లందు, వృత్తిః వ్యాఖ్యాతాః = (పవృత్త్తి (తద్చోధకత్వము) చెప్పబడియున్నది, (_బాహ్మణ 
కుతి = _బాహ్మణ స్యేవ అనుచో బాహ్మణ పదము, [| బాహ్మణావయవాన్ = [బాహ్మబుని 
అవయవములయిన, దన్లాన్ వక్ష్యతి = దంతములను బోధించును. 

తాత్త్రర్యం వివరజములు._._ “ఉస్ట్ర ముఖి అను స్థలమున ఉస్ట్ర పదమునకు ఊష్ట్రావ 
యవమగు ముఖమర్థమని చెప్పినట్టు 'మధురయా” అను పదమునకు మధురావయవ గృహము 
లతో నని యర్థమనియ, '“(బాహ్మణ స్యేవ దన్తాః క్షత్రియస్య” అను స్థలమున, [బాహ్మణ 
పదమునకు తదవయవములయిన అనియు నర్థమని పూర్వమె నిర్గీతమయి యున్నది. గృహ 
ములును దంతములు నుపమేయములగుటచే వానినే ఆ పదములు బోధించును, 115891 

అవతారిక... ఈ కారికలో ఇవార్థ విషయ వతివిధానము సమర్థింపబడుచున్నది. 

ii 

a “ 
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శో నకాచిదివయోగే తు బాహ్యాత్ సంబంధినోవినా । 

షష్టీ విధీయతే తత్ర పూర్వేణ (పత్యయో భవేత్ ॥ 540 

ఇవయోగేతు = *ఇవి అను శబ్దముతో సంబంధమున్న పుడు, బాహ్యాత్ = బయటిదగు 

సంబందినః వినా = సంబంధినిబ ట్టి వచ్చునది తప్ప, కాచిత్ షష్టీ a షష్టీ విభక్తి ఏదియు, 

న విధీయతే = విధింపబడలేదు ((పథమయే వచ్చును), త|త్ర = అట్టి పథమాంత ముపమాన 

మయినపుడును, పూర్వేణ = 'తేనతుల్యమను సూ(తముచే' |1పత్యయః భవేత్ = 'గౌరివ 

గదయః్* అను స్థలమునను రావలసి వచ్చును, 

తాత్సర్భూ వినరణములు-- పూర్వ సూత్రమున [క్రియా ఆను పదమును దీసి 

వేసిన అపుడు “గౌరివ గవయః' అను స్థలమున కియానిమి త్త సాదృశ్యము వివక్షితము 

కాకున్నను వతి[పత్యయము రావలసి వచ్చును. తుల్య శబ్దయోగమునందు తృతీయా షష్టి 
విభక్తులు విధింపబడినట్టు, ఇవ శబ్దముతో సంబంధమున్న పుడే షష్టీ విభ కియు విహితము 

గాదు. బయటి సంబంధి యేదియేని పయ క్రమయినపుడు తత్సంబంధమున శేషషష్టి వచ్చును. 

ఇవ శబ్దారమునకు సామానాధికరణ్య సంబంధముచేత సమన్వయమేగాని వై యధికరణ్యాన్వయ 

ముండదు. కావున వ్యతిరేక విభ_క్రియగు షస్టికి ప్రసక్తి లేదు. కావున తద్యోగమున |పథమా 

విభ క్రికి మాత్రమే పాప్తి. కాగా “గౌరివ గవయళ అను నపుడును వతిప్రత్యయము 

రావలసి వచ్చును. తద్వారణమునకు ఈ సూ(తమును రచింపవలెనని భావము. 1540 

అవతారిక సూ[త్రమున 'తేని = అని కలదు గదా. దానివలన, వతి, ప్రత్యయము 

నకు (ప్రకృతి తృతీయా సమర్థము కావలెను. [ప్రథమా సమర్థముకం'టె పరముగా రాదగిన 

(ప్రసక్తి యేమి? అనిన చెప్పుచున్నాడు. 

శో ఆధిక్యం తుల్య శబ్దేన సంబంధ ఉసజాయతే | 

షషీ తృతీయే త్మృత సనుల్య శటోహి వాచకః ॥ 5్41 
అ అణాల అరి (టు 

తుల్య శబ్దేన సంబంధే = తుల్య అను శబ్దముతో సంబంధమున్నపుడు, ఆధిక్యం = వ్యతి 

రేకము, ఉపజాయతే = ఉద్భవించును, తత్ర = అచ్చట = తుల్య శబ్బయోగము గల 

[ప్రయోగములందు, షష్టీ తృతీయ స్తః = షష్టీ విభ క్రియు తృతీయయు, తుల్యార్థ నూ|తముచే 

వచ్చును, తుల్య శబ్దః = తుల్య శబ్దము, వాచకః హి = వాచకము గదా, ద్యోతకముగాదనుట 

తాత్సృర్య వివరణములు--- తుల్య శబ్దము స్వతంతముగ నర్ధమును బోధింప 

గలది. స త్త్యభూత మగు నర్భమును బోధించును. తద్యోగమున తొల్య పతియోగియగు నుప 

మానమునకు వ్యతిరేకము సంభవము. కావున వ్యధికరణ విభక్తు లగు షష్టియు, తృతీయయు 

“తుల్యార్థేరతులోపమాభ్యాం తృతీయాన్యతరస్యామ్” (2-8-72) ఆను సూ|తముచే [పవ 

ర్రించును, 

mr 
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ఇవ శబ్దమట్టిది గాదు. అది సాదృళ్యమునకు ద్యోతకము మాతమే. తదర్థ ముప 

మానమున సమానాధికరణ విశేషణము. అందువలన తన్యోగమున |పథమయేగాని వ్యతిరేక 
విభ క్రికి [ప్రసంగము లేదు. 1154 ln 

— 

అవతారిక తుల్య శబ్దముతో సమానమమున యర్గముగల ఇవ శబము (పయో ల ల టు థి © 

గింపబడి నపుడు. 

శో ఇవశ'బ్ల (పయోగేతు వాహ్యాత్ సంబంధినోవినా | 

నాధిక్య ముసమానే2 సి ద్య|ోతకః సం[పయుజ్యతే | 542 

ఇవ శబ్ద పయోగేతు = ఇవ శబ్దము వాళ్యమున (బయోగించినపుడై తే, బాహ్మాత్ = బహిర్ 

భూతమగు,  సంబంధినః వినా = సంబం౨ని బట్టి తప, ఉపమానే = ఉపమానమునందు, 

ఆధిక్యం = ఆధిక్యము = వ్యతి రేకమనుట, న అసి = ఉండదు, ద్యోతకః = ఇవ అనునది 

ద్యోతకముగా, సం్యవయుజ్యతె = | పయోగింపబడును. 

తొత్సర్భం వివరణయములు_ ఇవ శోబ్బము, సాదృశ్యమునకు ద్యోతకము ద్యోతక్ర 

మనగా తనతో సహోచ్చారితమగు పదమునందలి అర్థ బోధకత్వ శక్తి నుద్చోధించునది. సమ 

భివ్యాహృత పద గత విశేషార్థమును | పకాశింపచేయుటయే దాని కృత్యము. తాను |పకాశింప 

జేయ నర్థము తనది కాదు. పరపదమునకు సంబంధించినదియే కనుక ద్యోతకమగు ఇవ 
శబ్రము ఉపమానమునందు వ్యతి రేకమును బోధింపలేదు 

కనుక ఇవ శబ్దము సాదృశ్యమును ఉపదర్శించినపుడు వ్యతిరేక విభ కికి పసం 

గము లేదు. ఆపుడు వెనుక సూ తమున “కియా” అను పదము తీసివేసిన, దానిచేత వతి 

(పత్యయము రావలసి వచ్చును దానిని వారించుటకు అందు “క్రియాచేత్ ” అనునది ఆవళ్య 
కము. కనుక “తతత స్యేవి _ అను దాని యారంభము [కియా భిన్న నిమి తక సాదృశ్య 
మున్నపుడు వచ్చుట కనుట యుక్తమే. ఈ సూతముచే, “గౌరివ గవయః'' అను స్థలమున 
(పథమాంతముకంటె పరముగ వతీ పత్యయాప త్తియ లేదు. షష్టీ స ప్రముల కంటెనే అని 
నియమము గలదు గదా యని భావము. 1542 

అవతారిక “పితృ వదధీతే పు[తః” = తం|డివలె కుమారుడు చదువు 
చున్నాడు. అనునది “తేనతుల్యం |క్రియాచేద్వతిః'” - అను సూ;తముచే విధింపబడిన వతి 
పత్యయమున కుదాహరణము. పిత ఉపమానము. పుకు డుపమేయము, అధ్యయన |కియ 
సాధారణ ధర్మము. పితాప్వుతుల సాదృశ్యమును (పదర్శించునది, వ్మిగహ వాక్యమునందలి 

తుల్య శబ్దము, “పి|తాతుల్యం జ పితృవత్ '' _ అని వి|గహము. 

అప తుల్యార్థయోగ మున తృతీయ. ఇవ శబమును విగహ వాక్యమున (బయో 

గించి సాదృశ్య పదర్శనము చేయుట కుదురదు. “మధురావత్ పాటలిపుతే పాసాదాఃి 
“ దేవదత్త వద్యజ్ఞ ద త్తస్యదన్తాః' అను స్థలములందు దంత |పాసాదాది బాహ్యపదార్థ సంబంధ 
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ముచే వచ్చినవి షష్టీ స ప్తములు, అచట ఇవార్థమునందు తత కస్యెవి' అను సూత 

ముచే వతి ప్రత్యయము. సాదృశ్య |పదర్శనము విగహ వాక్యమున “మధురాయాం ఇవ! 

అనియు, 'దేవదత్తస్య ఇవీ = అనియు “ఇవి శబ్దముచే చేయబడునది. ఆచట |ప్రకృత్యర్థము 

నకు ఇవారముతో బాహ్య సంబంధమును బట్టి సమన్వయము. 
థి 

తుల్య శబముచే సాదృశ్యముపదర్శింపబ డినపుడు ఇవార్థముతో అన్వయము లేదు 
గి 

గాన ఇవ శబమునకు |బయోగము లేదు గదా, గౌరివ గవయః*' అనుచోట వతి పత్యయా 
గి 

పాదన మెటు ? అని ఆశంకించి, ఇవ నిమి త్తకమగు వ్యతిరేకమునకును, తుల్య నిమి త్తక 
లు 

వ్యతి రకమునకును భేదము గలదని ప్రదర్శించి, పూర్వ సూత్రమున [కియాపదము లేనపుడు, 

దానిచేత తుల్య నిమి తక వ్యతి రేక మునందు విధింపబడిన వతి [పత్యయము, తుల్య శబ్దముచె 

సాదృశ్యముపదర్శింప బడినపు డును అతి|పస క్తమగునని చెప్పుచున్నారు. 

శో॥ ఇవే యోవ్యతిరేకోఒ(త్ర స (పాసాదాది హేౌతుకః | 

తుల్యే తద్విషయా పేక మాధిక్య ముపజాయతే ॥ 548 

అ|త = ఈ “తతత స్యేవ” అను సూత్రోదాహరణ విషయమున, ఇవే = ఇవ శబ్ద ప్రయో 

గమునందు, యః వ్యతిరేకః = షష స ప్తములకు నిమి త్తమయిన ఏ భేదము గలదో (విభ క్త 

భేదము), సః (పాసాదాది హేతుకః = అది [పాసాదాః “దనాళి” ఆను పదములవలన గలిగి 

నది, తుల్యే = వెనుక సూత్రముచే తుల్యార్థమున విహితమయిన వతి విషయమున, తద్విష 

యా పేక్షం = తుల్యా శబ్లార నిమి త్తకమగు, ఆధిక్యం ఉపజాయతే 2 వ్యతి రకము ఏర్పడును. 

తాత్ఫర్భ్రోబివోరణయులు 'మధురాయామివ' 'దేవద త్తసవ' - అని ఇవ శబ్దము 

(పయోగింపబడినపుడు, షష్టీ సప్తమీ విభక్తులవలన, భేద ముప మేయమునకు అగ పడుచున్నది, 

దానికి నిమి త్రము ఇవార్థము గాదు. దంత [పాసాదాది పదసంబంధమను, కావున వతి|పత్య 

యార్భమగు సాదృశ్యముచే గలిగెడు వ్యతిరేక మిచ్చట సంభవింపదు. కాగ బాహ్య సంబంధు 

లగు (ప్రాసాద చంతములే షష్టి సప్తములకు నిమి త్తములు. తదంతములకం టె వతిపత్యయము 

అని స్పష్టము. పూర్వ సూ|త్రముచే తుల్యార్థమున వతి వచ్చినపుడు, బాహ్య పదార్థ సంబంధ 

ముతో నిమిత్తము లేదు. తుల్యార్థ నిమి_త్రకమే వ్యతిరేకము, దానినిబట్టి తృతీయాంతము' వతి 

(పకృతి. ఇట్టు తుల్యార్థక వతి [పత్యయమునకును ఇవార్థ వతి [పత్యయమునకును విషయ 

భేదము కలదు. 
1548 

అవతారిక కాగా తుల్య శబ్దార నిమి త్తకమగు భేదమున నతి[పసంగము 

నుదాహరించుచున్నారు. 

శో॥ గవయేన సమో౭నడ్వానితి వృ_త్తి స్తదా భవేత్ | 
(౧౧ 

నత్వ ప్తి గౌరి వేత్య్యత వ్యతిరేక ఇవా(శ్రయః ॥ స్ 4 

“గవయేన సమః అనడ్యాన్”” = 'గవయమృగముతో ఎద్దు తుల్యము”, ఇతి తదా = అను 
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వ 'పత్యయము రావలసివచ్చును, 

ఇత్యత తు ౫ “గౌరవ గవయళి = గోవువంటిది గవయమను నపుడు, 
. ్రీయః ౬ ఇవార్థ మాశయముగా గల, వ్యతిరేకః = వ్యతిరేకము, న అస్తి = లేదు 

నపుడు, [కియా [గహణము లేనియెడల, వృత్తిః భవేత్ = 
66 దాద్రి! ? 

కా 

తాత్సర్యు ఎవరణములు._ నవయమును, గోవును (ద్రవ్యముల. సాదృశ్యము 
వానికే వివక్షితము. వ్మిగహము 'గవయెన తుల్యః' అనియే. పూర్వ సృూతమున [కియా అను 
పదము లేనిచో, ఆ సూతముచేత నిచ్చట గూడ వతి [ప్రత్యయము రావలసి వచ్చును. 
సాదృశ్యము తుల్యార్థ సిమి త్తకమే గదా. అందువలన పూర్వ సూ(తమునందు [కియా [గహ 
ణము తప్పదు. [దవ్యములకును గుణములకుకు సాదృశ్య మున్నపుడు వతి (ప్రత్యయము 
సిద్ధించుటకు రెండవ సూత మావశ్యకము కాని దానిచేత నిట వత్తి (పాప్రింపదు. అది 
బాహ్య సంబంధులను బట్టి (పవ ర్తించునది. ఇచట బాహ్య సంబంధి [పస కి “మధురా 
యామివ' అను చోటవలె లేదు గదా. న్ 

ఇక 'గౌరివ గవయః అను స్థలమునను రెండవ సూ తముచే వతి.పత్యయము 
(పా ప్రింపదు. ఇవార్థ నిమి త్రకమయిన వ్యతిరేక విభక్తి లేదు. [పథమయే గలదు గదా. 
రెండవ సూ తము [ప్రథమా సమర్థమునకు వతి [(పత్యయమును విధింపదాయె. “గోరివ గవ 
యస్య సంస్థానమ్ = అని ఆందుమనుకొనుడు. అపుడు 'సంస్టానమ్' ఆను బాహ్య సంబం 
ధ్య బక్షమగు షష్ట, వ్యతిరేక విభక్తి కలదుగాన వతి (ప్రత్యయము వచ్చును, “గోవదవయన్య 
సంస్థానమ్” అని వత్య న ఘజిత వ్యవహార ముపపన్నమగును. | 1154 4॥ 

| అవతారిక సూత ద్యయారంభ మిట్టు సమర్థితము. ఇక నా సూ తద్వయము 
నకు విషయ విభాగము (పదర్శింపబడుచున్నది. 

ల్లో! ఉపమేయేన నంబం ధాత్ (పాక్ (పాసాదాది "హీతుకే । 

న్యతిరే కే నతేభాకవో న తుల్యార్థత్వ హేతుకే / 545 

ఉపమేయేన = ఉపమేయముతో, సంబంధాక్ [పాక్ = సంబంధమునకు ముందు, [పాసాదాడి 
హేతుకే = పాసిదాదుల వలన గలిగిన, వ్యతిరేక ఇ వ్యతిరేకమునందు, వతేః = వతి |పత్య 
యము యొక్క, భావః = (పవృ శ్తి కలుగును, తుల్యార్థత్వ హేతు కే = తుల్యార్ల నిమి త్తక 
వ్యతిరేకమున, న భవతి = కలుగదు. - న 

తౌత్స్రర్యో బివరోణయులు __ '“మధురాయాం ఇవ (పాసాదాః పాటలిపు | "లేదా, 
మధురాయాః ఇవ [పాకారాః పాటలిపు తస్య” అను వాక్య (పయోగములలో, ఉపమేయ 
సంబంధమునకు ముందే |ప్రాసాదాది పదములతో సంబంధ ముపమానమునకు కలుగజేయ 
బడిన, వ్యతిరేక విభక్తులు షష్టీ స ప్రము లుత్పన్నములగును. తరువాత ఇవార్థయోగమును, 
ఉపమేయ సంబంధమును కలుగును, అపుడు రెండవ సూ[తముచే వతి (ప్రత్యయము. పూర్వ 
సూత విషయమున తుల్య శళ్దార్ధాన్వయ _ప్రయుక్తము తృతీయ. ఇట్టు విషయ విభాగ 
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ము న్నను, ధర్మాంతర ముచె సాద్వశ్యము వివక్షితమయిన పుడు, [(బాహ్మణన 5 

mn Ww శ |త కా జ్ ణి ww కం | 

క్ష, తియః' ఆనుచొ వతి (ప్రత్యయము ను వారించుటకు [క్రియా గప ణ మవళ్యకర్త కిము 
a 

అకక! 

కాగా రెండవ వతి” విధాయకము, అ| కియార్థ మను విషయము సమర్థిత ము. 154d 

అవతారిక తేనతుల్యమను సూ తమున, “తేని అని తృతీయ సమర్థ విభక్తి 
ww 

నిరేశింపబడినది. అనంతర సూ|తమగు “తత త స్యేవ” అను దానిలో, “తతి తస్య 

న్ స ప వి. ,పకాత విభ కియగు తృతీయను 
అని స పమీ విభక్తులు సమర్థ విభక్తులుగా చెప్పబడినవి. (పకృ డ్రి వ్ర 

వ్ ణా 
NA ఖో ఛై 

విడిచి, వెరు విభక్తులు షష్టి స ప్రము లెందుకు వతి పకృతులుగా [గహింపబడినవి ? అను 

శంకకు పరిహారముగ “న కాచి దివశ బ్లేన యోగే తృతీయా విధియతే'* అని మహాభాష్యము. 

దాని వ్యాఖ్యాన రూప మీ కారిక --- 

శ్లో ఇవళబ్దైన సంబందే న తృతీయా విదీయతే । 

(పకృతాం తామత _స్ప్యక్సా్ట విభ క్త రింతర మా(శితఘ్ శ 548 

ఇవ శబ్దేన, సంబంధే = ఇవ శబ్దముతో యోగమునందు, తృతీయా న విదీయతే = తృతీయా 

విభ క్ర విధింపబడ లేదు. అతః (పకృతాం = అందువలన పూర్వ సూతమున (పస్తు మైనను, 

తాం త్యక్త్వా = ఆ తృతీయను విడచి, విభక్ష్య నరం, ఆ(శితమ్ = షష్టీ సప్తమి 

లగు నితర విభక్తులు [గహింపబడినవి. 

తాత్తర్వం బిభర్ణయులు_- “తుల్యార్థెః' అను సూ|తముచేత, ఇవ శబ్ద సంబంధ 

మున్న పుడు తృతీయ [పవంర్తింపదు. ఇవ శబ్దము ద్యోతక మెగాని తుల్యార్థకము గాదు “తత్ర 

త స్యేవ అను స్కూతమున, “తత, తస్య' అను పదములను దొలగించి, “తేన అను పదము 

నను వ ర్తించి, తృతీయార్థముచే సకల విభ క్త్యర్థ ములును వ్యా ప్రములుగాన షష్టి, స ప్రమ్యర్థక 

విభ_క్షంతమగు నుపమాన వాచకముకం దె వతి ;పత్యయము సిద్ధించునుగాన, సప్తమీ నిర్దే 

శము వ్యర్థమయి, “శేష విషయమున అనగా (కియా సంబంధము లేనపుడు స ప్తమి వచ్చునని 

క్రాపనము చేసినను తృతీయా జ్ఞాపన మిష్టము గాదు. ఇవ శబ్దము (పయోగింపబడినపుడు, 

కారక విభ క్రియేగాని శేషవిభకి యుండదు. తుల్యార్థయో గమునందు వచ్చిన తృతీయ సర్వ 

విభ క్త్యర్థ వ్యాపక మయినట్టు, కారక విభ క్రియగు తృతీయచే, సకల విభ_క్త్యర్థములును 

వ్యాప్తములు గావు. ఈ విషయము సదృష్టైంతముగ నిరూపిత పూర్వము. 

కావున సంభవము లేనందున |పకృత తృతీయను వదిలిపెట్టి షష్టీ స్తములు 

నిలేశింపబడినవి. “మధురాయామివ' - [బాహ్మణ స్యేవ - అని ఇవ శబ్దముచే వతి |ప్రత్యయార్థము 

చూపబడినది. ఆ సప్తమీ షష్టి విభక్తుల యర్థముతో తుల్య శబ్దమునకు సమన్వయము 

కుదురదు గదా. కాగా, అంతరంగ సంబంధమున, “తేనతుల్య'మను వతి విధియు, బహిరంగ 

సంబంధమునందు, '“త[త తస్యేవ' అను వతి |ప్రత్యయవిధియు (పవ ర్తించునని వివేకము. 

తరువాతి మహాభాష్య (గ్రంథము + “నను చ స ప్రమ్యపి న విధీయతే | ఏవం తర్శ్మి 

eee 
ms re 
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సిద్దే సతి యత్ ఇవ శబ్దయోగే సప్తమీం శాస్తి తత్ జ్ఞాసయత్యాచార్యః భవతి ఇవ శబ్దేనయోగే 
సప్తమీ ఇతి । కి మీతస్య జ్ఞాపనే ప్రయోజనమ్ ? దేవేష్వివ నామ. బాహ్మణష్యివనామి 
'“ఇత్యేష (ప్రయోగ ఉపపన్నో భవతి” ఆర్థము- ఇవ శబ్దయోగమున తృతీయ యేదియ 
విధింపబడలేదని అందువేమి ? సప్తమియ విధింపబడలేదు గదా. జ్ఞాపక మువలన శేష 
విషయమున సప్తమి సిద్ధించుననిన తృతియయు సిద్ధింపనగునే ?_ అనిన తృతీయానువృత్తి 
చేతనే సిద్ధించుచుండగా ఇవ శబ్ద యోగమునందు సప్తమీ సమర్థముకంచె బరముగ వతి 
(ప్రత్యయ కాసనమువలన పాణిన్యాచార్యుడు ఇవ శబ్ద యోగమున సప్తమి వచ్చునని జ్ఞాపన 
చెయచున్నాడు. ఈ జ్ఞాపనమునకు [ప్రయోజన మెమనిన,- దేవేష్యివనామ = దేవతలకువలె 

పేరు. “దాహ్మణులకువలె పేరు” అని షష్ట్యర్హమున సప్తమీ (ప్రయోగములు సిద్ధించుట-- శేష 
విషయమున తృతీయ లేనప్టై నప్తమియు లేదుగాన నీ జ్ఞాపనమువలననే సప్తమి వచ్చిన 
తృతీయయు వచ్చును. కాగా తృతీయానువృ త్తిచేతనే తృతీయాంతముకంచె బరముగా వతి 
సీద్ధించుచుండ, త్యత అను సప్తమీ నిర్లేశము, ఇవ శబ్ద యోగమున శేషవిషయమునందు 
స ప్తమియే వచ్చును. తృతీయ సమ్మతము గాదు అని భాష్య తాత్సర్యము, 5 ఉ6॥ 

అవతారిక. [పకృతవిషయ మింకను విపులముగ నీ కారికలో వివరింపబడును. 

శో స_ప్తమ్యపి న త(త్రా స్తీ జ్ఞాపకార్థ తు సాకృ్ళతా | 
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తత సప్తమీ అపి నాస్తి = వతి ప్రత్యయవిధిలో సప్తమి కూడ లేదు, సాజ్ఞాపకార్థాతు = ఆది 
జ్ఞాపక మగుట కొరకు మట్టుకు, కృతా = ఉచ్చరింపబడినది, నియతాసు = నియతమగు తమ 
తమ విషయముగల, విభ క్తిష = విభక్తుల విషయమున, శేషవిషయే =కారకములు వివక్షింప 
బడనపుడు, సా ఇష్టా = ఆ సప్తమి, సమ్మతము. 

తాత్సర్భ్యం వివరణములు.___ బాహ్య పదార్థాన్యయ మూలకమగు వ్యతిరేకమును 
షష్టీయే టబోధించునుగాన, నీ విషయమున తృతీయ యుండనర్హే స ప్రమియు సంభవింపదు. 
కాన సూూతమున తత్ర అను సప్రమ్యంత పద (గహణమును అనావశ్యకము. ఒక (ప్రశ్న 
ఉద్బుద్ధ ము కావచ్చును, ఎట్టనగా-- షష్ట్యంతముకం టె బరముగా వతి (ప్రత్యయము విధింపబడి 

నపుడు స ప్తమ్యర్థమునకు సం|గహ మెట్టు కలుగును? అపుడు “మధురావత్ పాటలి పు|తే 
పాకారాళీి” అను స్థలమునందు “మధురాయాః ఇవి _ అని విగహము. ఉపమాన విభ క్రి 
షష్టి ఉపమేయ విభక్తి సప్తమి. షష్ట్యర్జము శేషము = కారక వ్యతిరిక్త సంబంధము. స్ర 
మ్యర్థము ఆధారము, అది అధికరణ కారకము. అనగా ఏకకాలముననే అచట, కేషవివక్షయు, 
కారక వివక్షయు చేయబడుచున్నదనుట గదా. అవి పరస్పర విరుద్ధములు గదా. అది యొట్టు 
పొసగును? ఇది ప్రశ్న. నమాధాన మేమనగా__ షష్టి సమర్థమునకంటె బరముగ వతి 
(పత్యయము వచ్చినను, వృత్తి పదమునందు విభ క్తి యేదియ వినబడలేదు. ఉపమానోస 
మేయ భావము మాత్రమే తెలియవచ్చు చున్నది. సామాన్యమునందు విశేష మంతర్ భూతమి 
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పడును గాన ఉపమేయమగు పొటలిపుతము అధికరణ స ప్రమ్యంతము కావచ్చును. దానిని 

బటి ఉపమానమును అధికరణ విషయమని అవసితమగును. ఉపమెయము ననుసరించి యుప 

అ 
Nd ww ఆ ౧ 

మానమున విశేషావధారమునకు హేతువు, (పకృతి కర్థమగు ఉపమానము (పత్యయార్భమగు 

నుపమేయమునందు విశేషణమగుటయు, నుపమేయము |ప్రధానమగుటయును నగును. కనుకనే 

పదలు 'ఉపమానమునందలి సంశయ. ముపమేయము వలన దొలగును” _ “ ఉపమానే యః 
ది 

అల Pal 

ఇంకొక |పశ్న, “తత్ర తస్యేవి అను సూత్రమున, వతి (ప్రత్యయ 

స ప్రమ్యంతములుగను షష్ట్యంతములుగను నిద్దిష్టములు. అచట షష్ట్యర్థముచే స ప్రమ 

వ్యా ప్రముగాన నది వ్యర్థమయి జ్ఞాపక మనుచున్నారు గదా. తుల్య యు క్తిచే “తదస్యాన్త్య 

స్మిన్నితి మతుప్” (5=2-94) అను సూూతమున, “అస్య”, “అస్మిన్' - అని షష్టీ స ప్రములు 

రెండును 'మతుప్' |పత్యయ పకృతులుగా నిర్షశింప బనిలేదే. పష్టి సమర్థ ముకందటె బరముగా 

విధించినను స ప్తమ్యర్థ మవగతమగును గదా? అని (పశ్న. 

సమాధానము... ఈ రెండును తుల్యములు కావు. మతుప్ [ప్రత్యయమునకు షష్టి 

స పముల యర్థము (పధానముగ వాచ్యము. “'వృక్షవాన్ పర్యతళ'' = “అందు వృక్షములు 

గల పర్వతము” _ ఆని పర్వతమున కాధారత్వము స్పష్టముగ (ప్రతీతము. కావున నది 

స పమిచే వేరుగ నిరేశింపవలసినదే వతి [ప్రత్యయ విషయమున నట్టుగాదు. అచట [పకృ 

శ ౧ 
అ 

అల్ల 

త్యర్థ ముపసర్జ నము. అనగా అ పధానము. వత్యంతమువలన జాప్యమాతము (పతీతము. షష్టి 

ఆ కౌపమ్యమునకు మధురా సంబంధ మును తలియచేయును. అదియు సమ గూడ 

ల / ॥ నగా- 

నంతర్భవింప జేపికొనును గాన వ్యర్థమయి జ్ఞాపక మగును. అఆ జ్ఞాప్యాంళ దు గా 

“స్వస్వవిషయములందు నియతములగు విభక్తులు పరస్పర విషయములందు |ప శించుట 

= r WY ల wu కి నునది 

ఉపపన్నముగాదు గాన, షష్టీ విషయమున. శేషార్థమునందు సప్తమి వర్చుకు ఆ న్ 

పము, బాహ్య సంబంధి సంబంధమును పురస్కరించుకొని షష్టి (పవ ర్తించిన ర్చ సప్తమి 

ర్తి - 
154'/॥ నో 

వ రించునని భావము. 

అవతారిక... స పమీతర విభకులు కూడ తమ విషయములందే [ప్రవ ర్రింపవలసి 

గ ప రు, 
నవి ఇవయోగమునందు గూడ సంకీర్ణములుగ (పవ .ర్తించునని జ్ఞాప్యము కాదు అనుచున్నా 

శో యది తు వ్యతిరేకేణ విషయే ఒస్మిన్ విభక్తయః | 

(సవ ర్తేరం స్తృతీయెవ వ్యభిచారం వదర్శయేత్ | 948 

అస్మిన్ విషయే = ఈ ఇవార్థము విషయమున, విభ క్షయః = అన్ని విభక్తులును, వ్యిరేశేణ 

= స్వస్వవిషయముల నతి కమించుటచే, యదితు పవ ర్రెరన్ = (ప్రవర్తించిన యెడల, తేడా 

తృతీయైవ = అపుడు, ప్రస్తుత విభ క్రియగు తృతీయయే, వ్యభిచారం ఆ ఆ యా విభక్తులు 

తమ విషయమున నతి|కమించుటను, |పదర్శయేత్ = జ్ఞాపన చేయును, 
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తౌత్త్రల్బ్ వివరణము లు ఇవార్డ విషయమున సకల విభక్తులును సంకీర్ణ ములై 
(పవర్తించునని జ్ఞాపనము చేయుట ఇష్టమయిన, (ప్రకృత తృతీయయే ఆ ఆతి కమమును 
జ్ఞాపన చేయవచ్చునుగాన విభ క్యంతరము నాశయించుట వ్యర్థము. తృతీయెతర విభ కిని 
(గహించుటచే, శేషవిషయమున నొక్క స ప్రమియే (పవ _ర్తించును. ఇతర విభక్తులు (పవ ర్రిం 
పవు అని విశేషజ్ఞాపన మిష్టమని తెలియుచున్నది. కావున '“దేవైరివనామి - మున్నగు (పయో 
గములు సాధువులు కావు అని తాత్పర్యము. 15481 

అవతారిక “ఏవం తర్హి సిద్ధ” ఇత్యాదిగా పూర్వో క్రమయిన భాష్య 
[గంథము యొక్క భావమును వివరించునది ““వ్యభిచారే తథా” అను నీ కారిక, 

లో వ్యభిచార తథా సిద్దే సప్తమీ (గహణాత్ వినా! 

స ప్షమే వోచ్యతే సరా్యాన సన్యన్వా విభ క్తయః i 549 

తధా= ఆ |పకారముగా. అనగా తృతీయానువృ త్రిచే, వ్యభిచారే = సంకరము, సిదే నతిః 
y SAY అల్ల an] 

౦ నిశ్చితము కాగా, సప్తమీ [గహణాత్ = తత అను సప్రమ్యంత పరము లేకున్నను, యత్ 

సప్తమ్యేవ ఉచ్యతే = సప్తమియే చెప్పబడుట యనునది, అన్యాః = ఇతరములయిన, సర్వా 
విభ కయః = సకల విభక్తులును న సన్తి=ా ఇవార్థ విషయమున నుండటోవని తెలియ 
చేయను. 

తాళ్ళర్య బీనరణములు_ “తేని అను తృతీయాంతపదమునను వర్తించి, ఈ 
శ్లాపకమువలననే తృతీయ ననుమానించి, ఆ తృతీయాంతముకంటె బరముగా వతి (పత్య 
యము సిద్ధించినను చేయబడిన “తత” అను సప్తమీ నిర్రళము, శేషవిషయమున ఇవార 
యోగమునందు స ప్రమియే వచ్చుననియు నితర విభక్తులు రావనియు నను నియత విషయము 
నకు జ్ఞాపక మగునని భావము. 1549 

అబోతారిశో..- అట్టయిన నొక 'త్మత” అను సప్తమి మాతమే [గపాంపబడ 
రాదా ? అది జ్ఞాపకమును గావచ్చును. షష్ట్యంతముకంటె బరముగా వతి (ప్రత్యయము విధింప 
బడినపుడు, “మధురావత్' _ అను వత్యంతము నర్ధమే స పమ్యంతము వతికి పకృతియయి 
నపుడును స్ఫురించును. విషయత్వము గదా స ప్తమ్యధము. అది షష్ట్యర్ల మును గూడ సంగ 
హింప గలదు గదాయని యాళంకించి చెప్పుచున్నారు “9 

ళో అత్యంతమ్మత విషయే స పమ్యా జ్ఞాపకార్థయా | లు ధి 
బాధితా వినిన_ర్రైత షష్టీ సా గృహ్యూతే పునః ॥ 550 

అత విషయే = ఈ ఇవార్థ విషయమున, జ్ఞాపకార్థయా = జ్ఞాపకము కొరకయిన, సప్తమ్యా 
= స ప్తమిచేత, అత్యంతం = మిక్కిలి = పూర్తిగ ననుట, బాధితా = బాధింపబడినదై , 
షష్టీ = షష్టీ విభక్ర్యంతము, " వినివర్రేత = వతి [పత్యయమునకు (పకృతిగా తొలగును, 
సా పునః = (అందువలన) ఆ షష్టి మరల, గృృహ్యాతే = గహింపబడుచున్న ది. 
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తాత్సృర్య వివరణమలు- ఇవార్థ విషయమున స ప్తమికి సంభవము లేదు. ఆయి 

నను, *“త[తి అని సూూతమున సప్తమి నిర్దేశింపబడినది. కావున నా నిర్దేశము. ఇవార్థ విషయ 

మున తన యునికి నిత్యమని జ్ఞాపన చేయును. కాగా నిక షష్ట లేకనే పోవును, అందువలన 

నదియు నుండునని తెలియచేయుటకు “తస్య అని షష్టీ విభ కంతమును [గహింపబడినది. 

ఇచట నొక శంక_ షష్ట్యంతమగు 'తస్య' ఆను పదమును సూత్రమున (గహిం 

పక, “తతి అను పదమును మా(తమే నిర్దేశింపబడిన ఆ సప్తమి బాహ్యమగు ఆధెయ 

సంబంధ నిమి తకమగు' అధికరణ స ప్రమియే యగును. అధికరణ విహిత స ప్రమ్యంతమున 

కంటె వతి విధానమునకు స|పయోజనమయినపు శు విశేషవిషయ జ్ఞాపనార్థ మెట్టగును ? 

“తస్య అను షష్ట్యంతము సూత మున నుచ్చరింపబడిన నది శేషార్థక మగుట దాని సా 

చర్యమువలన “తతి అనునది గూడ, శేషవిషయక స ప్రమియని తెలియును. కాగా మ్య 

నిర్దేశమే లేనియెడల సప్తమికి జ్ఞాపకత్వమెట్టు * అది షష్టిని బాధించుటయు నెట్లు ? 

పె శంక కిది సమాధానము- సత్యమే యనుకొనుడు. కాని, షష్టి స ప్రములలో 

నేదియో యొకటి మాత్రము నిర్జిష్టమయినను, నయ్యది రెండవదాని యర్థము సంతర్భనింప 

జేసికొనునుగాన నుభయోపాదానము వ్యర్థ మయి జ్ఞాపనార్థమగును. అందు సప్తమి విష 

ములో షష్టి భాష్యకారునకు సమ్మతము కాదు. కావున స ప్తమియే జ్ఞాపకార్థమని బామ్యము 

చెప్పబడినది. ఇక వతి పత్యయము వషష్ట్యంత (ప్రకృతికి గూడ వచ్చుట ఇష్టము కాబట్ట 

స్వవిషయమున షష్టిని వర్తింపదు. ఈ అనివృ త్తిమే ఆబాధ - అనగా దానికి బాధ లకుం 

యనబడును, 

వేరొక శంక-- ౫పక్ళత జ్ఞాపకమువలననే, ఈ సప్తమి శేవవిషయమనిన, 

“మధురాయామివ పాటలిపు[తే |పాకారాః” = 'మధురలోవలె పాటలిపుత్రమునందు (ప్రాకార 

ములు” - అనుచో, అధికరణ స ప్రమ్యంతము కంచె బరముగా వతి ప్రత్యయము సీద్ధింపదు. 

ఇది ఇవార్థమున శేషస ప్తమిగాన అను పయోగి మునందు, 'పాటలిపు|తే' అని సప్తమి, అ 

రాధేయ భావము వివక్షింపబడినపుడు తప్ప సిద్ధింపకపోవును. ఇవ శబ్ద మున్నపుడుగదా న 

విషయ సప్తమి జ్ఞాపితము. ఆనుపయోగమగు పాటలిపు|త శబ్దమువద్ద ఇవ అను శబ్ద 

లేదుగదా. 

అందువలన ““మధురాయామివ పాటలిపు|త స్య పాకారాః'' అని పెటలిపు[త 

శబ్దమునకు వష్టియే రావలసియున్నది - 

ఈ కంకకు సమానాధానము = “'ఆక్షేపము సమంజసమే. అందుకొరకు “తత 

అను సూ[తమున కావృ త్తిచేయబడును. లెదా అది తంత నిర్దేళమని యయినను చెప్పవచ్చు 

సకృదుచ్చరితమయినను ననేకార్థ బోధక మగుట తం[తమనబడదు. అందొక దాని hu ర 

స ప్రమ్యంతమునకు వతి ప్రత్యయమును విధించి, కెండవదానిచే శేషవిషయమున సు 

శ్రాపితమగునని భాష్యకారుని యాశయమును” కై యటోపాధ్యాయులు వివరించిరి. 

iar eT (| bs 
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మరికొందరిట్లును తదాశయ వర్ణనమును జేయుచున్నారు. వ షష్టి సంబంధ 

సామాన్య వివక్షలో విధింపబడినది. స్పప్తమ్యర్థమగు ఆధారాధేయ భావము గూడ నొక 
సంబంధమే. అదియు సంబంధ సామాన్యాంతర్గత మే. కావున అను[పయోగము స ప్రమ్యంత 

మయినను వతి ప్రత్యయము షష్ట్యంతముకం టె బరముగనే పవర్తించును. “శేష వివక్షతో, 

ఇవ శబ్బ్దయోగమున్న పుడు సప్తమి యుండును” = అనియే జ్ఞాప్యాంశముగాని, “ఆధారాదేయ 

భావ వివక్షలో స ప్రమ్యర్థమున వతి (పత్యయము రానేరాదు' అని తన్నివారణమే జ్ఞాపకము 
చేయబడదు గదా - అని భావము. 1550॥ 

అవతారిక. తుల్యార్థమున వతి యొకటి. ఇవార్థమున వతి యొకటి. ఆ రెండును 
విచారింపబడినవి. ఇక అర్జార్థవతి విచారము |క్రమ|ప్రాప్తము. “తదర్గమ్”' (5 1-117) 

అను సూత్రము తద్విధాయకము - అచట, ఆకేపభాష్యమిట్టు గలదు. ““కిమరమిద ముచ్యతే 
న।తేన తుల్యం |క్రియాచే ద్వతిరిత్యేవ సిద్ధమ్'' - అని. ఈ సూతముతో బనియేమి ? తేన 
తుల్యమ్ అను సూ[తముచేతనే వతి సిద్ధింప వచ్చును గదా? అని ఆశేప తాత్పర్యము. 

(ప్రకృత కారిక ఆశ్నేప వ్యాఖ్యాన రూపము, 

శో పూర్వాభ్యా మేవ యోగా భ్యాం వ్మిగహాంతరకల్పనాత్ '। 

అర్హార్డే౭ పి వతిః సిదః సత్వేకేన నిదర్శ తే it సీని] 
థి ధి 

పూ ర్వాభ్యామ్ = వెనుకటి, యోగాభ్యామ్ ఏవ = రెండు సూతములచేతనే, విగహాంతర 

కల్పనాత్ = మరియొక రీత్రి విగహ వాక్యకల్పనము వలన, అర్హార్థేపి = = “'తదర్గతి తి” అను 

నర్థమునందును, వతి; సిద్ధః == వతి [పత్యయము, సిద్ధించినది, సః ఏకేన తు = ఆ వతి 

(ప త్యయము, ఒక సూ|తముచేత మట్టుకు, నిదర్శుతే = ఉపలశింపబడుచున్న ది. 

తాత్పర్య వివరణములు “ోతదర్హతి” అను సూత్రమునందు పూర్వ 
సూత్రమునుండి “కియా అను పదమనువ ర్రించును. ద్వితీయా సమర్ధ విభ క్యంతముకంటె 

పరముగా, [క్రియారూపమగు అర్హ్హణక ర్తను బోధించుచు వతి |పత్యయమగును అని సూతా 
లేము. “రాజవత్ వృత్తమ్'” అని యుదాహరణము, “రాజాన మర్లతి' అని వ్మిగహము. 

నృ త్తమనగా వర్తనము. అది క్రియ. 

జవత్' అను వత్యంతమునకు, ' “రాజ్ఞః తుల్యం వర్తతే _ అని విిగహ వాక్య 

మును చెప్పినను సీ యర్థమే పతీత మగును, కనుక తృతీయాంతముకం టె 'తేనతుల్య' మను 

సూ తముచేతనే వతి (పత్యయము సిద్ధింపవచ్చును. 

“రాజవత్ ధైర్యమ్' 'రాజవత్ వేషఃి, “బాహ్మ 1ణవత్ ఉపశమఃి = రాజువంటి 

ధి ధైర్యము. రాజువంటి వేషము [(బాహ్మణునివల శాంతి - అను స్థలములందు అర్హ తి కరి 

క్రియ కానందున తేనతుల్యమను సూ తముచే సిద్ధింపకున్నను, “త; త్ర త స్యేవ - ఆని సిద్ధింప 

వచ్చును. “రాజ్ఞః ఇవధై ర్యమ్* అని విగహభేదము మా; తమేగాని వస్తుభఖేదము లేదు. కనుక 

పూర్వ సూ తములచేతనే సిద్ధింప వచ్చును. 
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అట్టయిన, మహాభాష్యమున, “తేనతుల్య మిత్యేవ సిద్ధమ్' అని ఒక సూత్రము 

చేతనే సిద్ధి చెప్పబడినదే యనిన, నది ఉపలక్షణమని |గహింపదగును, అయ్యడి ఉదాహరణ 

(పదర్శన మాతము. పూర్వ సూూతములచే సిద్ధించుననియే హృదయము. 1155 lu 

అవతారిక. తేనతుల్యమను సూత్రముచేత నెట్టు సిద్ధియనగా-- 

శో తేన తుల్య మితి (ప్రా లు (క్రియోవాధిః (పసిధ్యతి | 

రాజనద్వ ర్త రతే రాజేత్య శ్ర భేదే వివకితే ॥ ర్ర్2 

[కియోపాధిః వతిః = |కియ (ఉపాధి =) విశేషణముగాగల వతి, రాజవత్ రాజా ఇత్యత = 

“రాజువంటివాడు రాజు" అనునపుడు, భేదే వివశ్నీతే సతి ఆ ఒకే వ్య క్రికిని భేదమును వివ 
శంపగా, 'తేనతుల్యమ్' ఇతి = ' “తేనతుల్యం |కియాచేద్యతిః'' అను సూ తమచే, (పాప్తేః 

(పసిధ్యతి = పా ప్రించుటవలన, సిద్ధించును. 

తాత్సృర్భ బివీరణములు “తేనతుల్యం [కియా చేద్వతిః' _ అను వతి | పతకాయము 

నకు [కియ ఉపాధి. అనగా నది _ప్రత్యయార్థమగు నుపమేయమునకు అవచ్చేదకము. కాగా 
అర్థ ద్వారమున |పత్యయమునకు విశేషణము. 

'తదర్శ్శం' = అను (పకృత సూ[తోదాహర ణము, “రాజవత్ వృత్తమ్' - అను 

మున్నగునది. “రాజునమర్హృతి' - అని విగహము రాజునకు యోగ్యమైన వర్తనము అని 

యర్థము. ఆ అర్థము “రాజుతో తుల్యమైనది" = “రాజ్ఞాతుల్యం వృత్తమస్య అని వి[గహించి 

నను లభించును. ఇట్లు వి గహభేదముచేత ఆ సూత్రము నుదాహరణములు ఈ సూత్రము 

చేతను |పకృత సూ|తోదాహరణములా సూ|త్రముచేతను గతార్థములు కావచ్చును. 

సరి. “'రాజవద్య ర్తతే |జాహ్మణః' అనిన, నుపమానము రాజును, నుప మేయము 

_ద్రాహ్మణుడును, గాన దానిచే సిద్ధింపవచ్చు ననుకొనుడు, 'రాజవద్య ర్తతే రాజా” = రొజు 

రాజువలె వర్తించుచున్నాడు' అనునపుడెట్టు ? తనకు తనతో నుపమానము అసంభవముగదా 

యనిన భేదమును వివక్షించినపుడు, అట్టి స్థలమునను వతి [పత్యయము సిద్ధింపవచ్చును. 

ఆని భావము. 1552 

అవతారిక. అది యెట్టన-- 

«<8 లల్ల 4 పొ 
ట్లో! రాజ'త్వేన (ప్రసిద్దా యే పృథు(పభృత యో నృవాః | 

యుధిషిరా నా సేఒస్యేషా ముపమానం మహీక్షితామ్ ॥ గ్ర్గ్ట్ 8 
అ" © అని 

రాజత్వెన (పసిద్ధాః = రాజులుగా (పసిద్ధులయిన, పృధు [పభృతయః = పృధు చ|కవంర్తి 

మున్నగు, యుధిష్టిరాంతాః నృపాః = యుధిస్టిరుని వరకునుగల రాజులు, యే స న్సితే = 

ఎవ్వారుండిరో వారు, అన్యేషామ్ = ఇతరులగు, మహీక్షితామ్ = రాజులకు, ఉపమానమ్ == 

ఉపమాన భూతులగుదురు. 
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తాత్సర్వో వివరణములు.___. పృథువు, భరతుడు, యయాతి, దిలీపుడు మొదలగు 

ధర్మ తనయుని వరకునుగల, విశుద్ధ చరి|తులును, నిండైన రాజవృ త్తముతో నొప్పువారును 

నగు మొదటి కల్పముల రాజులు, ఈ కాలపు ఒక రాజునకు, రాజోచిత వృత్తము పరి 

పూర్ణముగ లేనివానికి ఉపమానముగా జెప్పబడినపుడు, 'రాజవదయం వర్తతే = (పసిద్ధుడగు 

మహారాజును బోలి ఈతని వృ త్తమున్నది, అందురు, ఈతని సమాచార మొకప్పుడు రాజుకు 

విరుద్ధమైనదిగా గూడ నుండవచ్చును. కాని యట్టి సంభావన లేదని |పశంసించుటకు, “రాజ 

వద త్తమస్య” అందురు. ఇట్టి వ్యవహారము లుండుటవలన నీ విధముగ భేదమును వివకించి 

ఉపమానోపమేయ భావమును గల్పింపనగునని భావము. 1555 ॥ 

అవతారిక. ఓయీ ! ఉపమేయుడగు రాజు గూడ [(పజాపాలనమును జేయు 

వాడైన నిక ఉపమానోపమేయ భావ (ప్రయోజకమగు భేదమేమి గలదు? అది లేనిచో 

సాదృశ్యమే లేదాయె ? అపుడే రాజునకు (పసిద్ధుడగు మహారాజుపమాన మెట్టగును ? అనిన, 

శ్లో సిద్ధ్యసిద్ధికృతో భేద ఉసమానోసమేయయోః | 

సర్వ శ్రైవయతో సిద్దం (ప్రసిద్దేనోపమీయతే ॥ ర్ర్లి4 

ఉపమానోవమేయయో౭ః=ఉపమానమునకును, ఉపమేయమునకును, భీదఃడజాభేదము, సర్వత 

ఏవ = ఆంతటను, సిద్ధిః అసిద్రకృుతః = (పసిద్ది, అ|పసిద్ది = ఏనినిబటి యుండునది, యతః 
ధి థ్ ధి ప 

= ఎందువలననగా, అసిద్ధం = అ(ప్రసిద్ధమయిన వస్తువు, (పసిద్ధన ఉపమీయతే = (పసిద్ధ 

మైన దానితో బోల్చబడును. 

తాత్పృర్య వివరణములు._. పరిపూర్ణ గుణ సంపత్తిగల వ్యక్తి (సిద్ధ వ్యక్తి 

యగును, తద్విరుద్ర వ్యక్తికి (పసిద్ధి కలుగదు. ఆ| పసిద్ధమునకు (పసిద్ధ ముపమానముగా 

నిర్లేశింపబడును. సర్వాత్మనా భేదమే యున్నపుడుగాని అభేదమే యున్నపుడుగాని ఉపమా 

నోపమేయ భావ పసంగమే యుండబోదని నిరూపింపబడి యున్నది. బాహ్మణునివలె 

క్షత్రియ డధ్యయనము చేయచున్నాడనిన నచట కరణ సొష్ధవాదులుండుట వలన బ్రాహ్మ 
ణాధ్యయనము (ప్రసిద్ధము, అపసిద్ధమగు క్ష|త్రియాధ్యయనమున కుపమానము. చతురుదధి 
పర్యంత పృథివీపాలకుడగు భరతుడు ప్రసిద్ధుడు, పరిపూర్ణ రాజత్వము కలవాడు. అట్టి రాజు, 
పృథి వ్యేక దేశమాత పాలకుడును, కోశదండాది సాధనముల గొరత గలవాడును నగు నీనాటి 

రాజున కుపమానము ఆతనిని “రాజవద్య్భ త్తమస్య ” = ఈతని వర్తనము (ప్రసిద్ధ రాజతుల్య 

మని |పశంసింతురు. ఆ విధముగనే “బాహ్మణవదయం వర్తతే (బాహ్మణః'' = ఈ 

(వాహ్మణుడు (బాహ్మణునివంటివాడు” అని, _పసిద్ధులగు వసిష్టాదులతో బోల్పబడుచుండును. 

కనుక, “తేనతుల్యం [కియాచే త్తను సూ తముచే సిద్ధినిర్బాధ ము. - 1155 4ఉ॥ 

అవతారిక. “తత్ర తస్యేవి' అను సూ|తముచే నెచ్చట వతి పత్యయము 

సిద్ధించుననిన జెప్పుచున్నాడు. 

= దాబా ణకాాకకక 
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శో రాజవ(దూసమ న్యేతీ రాజన్వేవ వివక్షితే | 

అ|క్రియారేన యోగేన ద్వితీయేన భవిష్యతి ॥ గ్ ప్ 
య 

'రాజవత్ రూపమస్య' = “ఈతని రూపము రాజువంటిది', ఇతి, రాజనిఏవ = అని రాజే ఉప 

'మానముగ, వివక్షితేసతి = వివక్షింపబడినపుడు, ఆ|క్రియార్టేన = |క్రియాతొల్యము లేనపుడు 

పవ.ర్తించుట శకేర్పడిన, ద్వితీయేన = రెండవ, యోగేన ఆ సూతమగు “తత తసేకివ” - 

అను దానిచే, భవిష్యతి = వతి (పత్యయము సిద్ధించును. 

తాత్ఫర్భో ఎవరణయులు--- “రాజవత్ అస్యరూపం, ధైర్యం, ఉపశమః'' - 

అని యందురు = ఈ రాజు రూపమును, దైర్యమును, (పశాంతియు , భరతాది రాజులను 

బోలినది” అని యర్థము. అచ్చట గుణములచే తౌల్యము. [కియచే గాదు. అచ్చట రెండవ 

సూ తము (పవ ర్తించును. 

'తదర్గ'మను సీ సూ|తమున్నపుడును, అర్హతి కరి క్రియ అయిననే, ఆ సూత 

ముచే వతి [ప్రత్యయము వచ్చునుగాని గుణ తౌల్యమున్న పుడు రాదుగాన నచట పూర్వ 

సూ తము చేతనే వతి [ప్రత్యయమును సాధింపవలెను* అని భావము. 115551 

అవతారిక... తరువాత స్తూతారంభ సమర్థన (గ్రంథ మిట్టు గలదు. “నసి 

ధ్యతి. తృతీయా సమర్థాత్, త/త యదా అన్యేన కర్తవ్యాం [కియామన్యః కరోతి తదా 

[ప్రత్యయ ఉత్సాద్యతే ఇహ పునర్ధి ఇతీయా సమర్ధాదాత్మార్థాయాం కియాయాం అర్హతి కరరి 

నిశ్చిత బలాధానే (ప్రత్యయ ఉత్పాద్యతే”” = “ తేనతుల్యమను పూర్ణ సూ[తముచే నిట వతి 

(ప్రత్యయము సిద్ధింపదు. తృతీయా సమర్థముకం టె నట, వేరొకడు చేయదగిన పని నింకొకడు 

చేసినపుడు. [పత్యయము విధింపబడినది. ఇట నట్టుగాదు. ద్వితీయా సమర్థ మిచ్చట (పకృతి. 

దితీయాంత వాచ్వమగు నరమున కర్శమగు [కియారూపమయిన, అర్హధాత్వర్థ కర్తకు నిశ్చిత 
ఎ ్ట థె హా U హొ ఠి "౫ 
విషయమునకు బలము కూర్చుటకు సైర్యోళ్సాదనము వివకితమయినపుడు వతి (పత్యయము 

విహితమగుచున్నది. యీ స్కూతమువలని' - అని భాష్యార్థము. ఆ విషయ మీ కారికలో 

వ్యాఖ్యానింపబడుచున్నది. 

శ్ ఉపమానా వివకెయాం నియమా ర్జోయముచ్యతే | 

ధరోోర్హతి [క్రియాకర్తా తదర్థం వచనం పునః ॥ 556 

ఉపమానా వివక్షాయాం = ఉపమానోపమేయ భావమును వివక్షింపనపుడు, అయం అర్హతి 

[కియా కరా = ఈ అర్హ్హణ క్రర్తయగు, ధర్మః = ధర్మము, నియమార్థః ఉచ్యలే = నియ 

మము కొరకు చెప్పబడుచున్నది, తదర్థం = అందుకొర కే, పునః వచనమ్ = మరల చెప్పుట. 

తాత్సర్యో బివరోణయులు- రాజ శబ్దము రాజ సామాన్య వాచకమయినపుడు, 

భేదము వివక్షింపబడదు భేదము లేనిచో నపమానోపమేయ భావ ముండదు. అవధారణము 

మాత్రము ““రాజవదస్య వృత్తం” అనుచో వివక్షితము. ఈ వృత్త మీతనిది, రాజునశే తగి 

[63] 
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యున్నది. ఇతరుల కర్ణము గాదు అని యర్థము. నియమ మనగా ఆవధారణము. ఈతని ” 

యాచారము క్ష|తియాచారమే యని నిక్చితమయినను, ఇతరాచార మెంత మాత్రమును గాదు 

అని స్థిరపరచుటకే, “రాజవదిదం వృత్తం వర్తతే యనుట. ఈ ఆచారము రాజునకే తగినది 

యని యర్థము. అవధారిత పూర్వమయిన విషయమును మరల జెప్పుటకు [ప్రయోజనము 
స్థెర్యాపాదనము అని భావము. 15561 

అవతారిక. పృథు భరత యయాతి దిలీపాది [పసిద్ధ రాజులలో నొకని నుద్దే 
శీంచి ““రాజవద్వ ర్లతేయమ్”' = “ఈతడు రాజువలె నున్నాడు!” = అని యందురనుకొనుడు. 

ఆపుడును ఉపమానోపమేయ భావము వివక్షితము గాదు. చూడ డు-_ 

శో కృత హస్త స వదితేతత్ ధ్రసిద్దెేే బసవ దృశ్యతే | 

రాజత్వేన (1 పసిద్దే చ రాజ్జి రాజవదిత్యపి ॥ ర్ర7 

కృతహ స్తవత్ = కృత హస్తి వలె = నేర్పరివలె, ఇత్యేతత్ =అను నీ మాట, |ప్రసిద్దేష్యేవా 
(పసిద్ధ పురుషుల విషయముననే, దృశ్యతే = ఆగపడుచున్నది రాజవత్ = రాజువలె, ఇతే 
తదపి చ = అను సీ మ రాజల్వేన = రాజుగా, (పసిద్ధె రాజ్ఞి దృశ్యతే = (పసిద్ధుడగు 

రాజునంద ే కనబడుచున్నది. 

తాత్మృర్భ విభరణములు._ ““చిచ్చేద కృతహ స్తవత్'' = కృతహస్తుని మాదిరిగ 

ఛేదించినాడు అని యందురు. కృతః = అభ్యాసమువలన నివేశితమయిన, హస్తః = చేయి, 
యస్యసః = కలవాడు”, అని యర్థము. చేయి నలిగినవాడు. 5111166 hand, అర్జునాదుల 

లోని వాడు". ఆతని నుద్దేశించియే ఇట్టందురు వేరొక కృతహస్తునితో నీతనికి పోలిక గాదచట 

చెప్పదలంచినది. ఈతగే కృతహస్తుడు. తనవంటి వానికి తగిన ఛేదనమును చేసినాడనియే 
పవతతము. కృతహస్త మర్హతి కృతహస్తవత్ = ఈతని కృత్యము కృతహసునికి యోగ్య 

ది అన్యునకు యోగ్యము "గాదని భావము. కొపమ్యమేమియు నుద్దిష్టము గాదు. జ్ఞాతాంశ 

న మర ల చెప్పుటకు పయో జనము ఆవధారణము. అనగా సితడు కృతహస్తుడే. తే 

కృతహసుడు' అని బోధించుట. 
బాట 

గ్ర (. 

పాండురాజు (పసిద్ధుడగు రాజే కదా. *పాండోర్విదుర' ! సర్వాణి | కేతకార్యాణి 

కారయ రాజవ దాజసింహస్య'' అనువో, విదురా, పాండురాజు రాజసింహుడు. ఆతనికి (ప్రేత 

కార్యములను రాజునకువలె జరిపింపుము” అని విదురునకు చేసిన యుపదేశములో, “రాజునే 

అర్హ ములయిన |పేత కృత్యములను చేయుము అను నభి|పాయము వ్యక్తము. అచట నింకొ 

కనీ. యుపమా నము పాండురాజునకు చెప్పుట వివశితము గాదు. ॥55'౯॥ 

అనతారి క... కాబట్టి యీ సూ[త్రమునకు విషయమిది యని నిరూపించుచున్నారు. 

లో అరా జ్ఞ యేషాం ధర్మాణాం దృష్టోత్యంత మసంభవకః | 

శేరాబెని నియమ్య నె నే త్యజ్య నె న్ వ్యభి చారిణః [| గ్ 8 ్తక్తాణాలం వాచవా సక పముయలుతునివనాన హనద వనాని 

sarge prem 
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యేషాం ధర్మాణాం = ఏ ధర్మములకు (రాజునందు గలవానికి), అరాజ్జీ = రాజు కానివాని 

యందు, అత్యంతమ సంభవః = సర్వధా సంభవము లేకపోవుట, దృష్టః=కనబడుచున్న దో, 

తే, రాజని, నిరోమ్య నే = ఆ ధర్మములు రాజునందు నిర్ధారింపబడు చున్నవి, వ్యభిచారిణః 

= తడ్విరుద్ధ ధర్మములు, త్యజ్య శ్ర నే= విడువబడుచున్న వి, 

తాత్సృర్యో బివరణమలు కొన్ని ధర్మములు నియతముగ క్ష తియనందే 

యుండునవి. వానికట స్రైర్యమును తెలియజేయుటకు, మరల మరల నవి వచింపబడుటయు 

గలదు. అదియె బలాధానము. దానికి ఫలము నియమము. ఆనగా నియమ ఫలమయిన అన్య 

నివృత్తిని బోధించుట. ఈ ధర్మములు రాజుకే యోగ్యములు. ఇవియే 'రాజార్హ్యములు' అని 

రెండు విధముల నియమనమును ఫలితమగును. కారికలో, తద్విరుద్ధ ములు త్యజీంపబడుననుట 

కిదియే యాశయము, 

ఆత్మార్హాయాం |క్రీయాయాం అర్హతి కర్తరి నిశ్చిత బలాడానే'' అని భాష్యమున 

గలదు ఆత్మయనగా ద్వితీయా సమర్థమునకు (పకృతి. “రాజవత్' అనుదోట రాజ పదార్థము 

క్రియ అనగా అర్హ్హణ కర్త యొక్క “వ్యాపారమగు వర్తనము అది రాజార్హ్మము. రాజేతరుల 

కర్ణము గాదు, వల ఆర్థవివక్షలో సీ సూ[తముచే వతి 'పత్యయమగును. 

““రాజవ్యదూపమ్, రాజవద్ధెర్యమ్' ' అనుచో, “తతత స్యేవ” అను సూత్రము 

చేతనే వతి (ప్రత్యయము. అట రూష పదార్థమును దై ర్యపదార్థమును క్రియలు కావు. పర్యవసిత 

మేమనగా వవ వివక్షితమగు నెడల పూర్వసూ|తము చేతను, ఆభేద వివక్షయం దుపమా 

నోపమేయ భావము సంభవింపదు గాన (పకృత సూ|త్రముచేతను వతి (ప్రత్యయ విధానము” 

అని 
1558511 

అవతారిక — “తదర్హ మను సూతములోనికి “| క్రియా ఆను పదమును వ ర్హించుట 

వలన, రాజానమర ర్ల ల్యేతత్ వాసః = ఈ వస్త్రము రాజునకు యోగ్యమయినది. “బ్రాహ్మణ 

మర ర్ల త్యేష కమండలు?' అనుచోట్ట కియ కర్త గాదు గాన '“వతి' రాదనుచున్నారు. 

రో! అర ర్త తే (కియాక ర రీయా తస్యాం వతిరిష్యతే 1 

ర్ రాజానమర్హ తి చ్న్నతమితి నత్వేవ మాదిషు ॥ 559 

అర్హ తే, = అర్హ ధాతువుయొక ,-, క కర్ణి! = వ్యాపారాశయమగు, యా|క్రియా = |కియ యేది 

గలదో, తస్యాం = ఆ కియయందు, వః ఇష్యతే = = వతి పత్యయము [పవర్తించుట ఇష్టము 

“రాజానమర్హ్హతి చ తమ్'' = గొడుగు రాజున కర్ష్మ మైనది యను నర్భమున, ఇతి నవం 

ఆదిషు తు = అట్టి పయోగములందు “రాజవత్ ఛతమ్”, న ఇష్యతే = అని పయోగిం 

చుట సమ్మతము గాదు. 

తాత్తల్యో వివర జయుల్లు- “తదర్హ మ్ అని సూత్రము. “అర్హ మ్ అను పదము, 

“అర్హ తీత్యర్షమ్' - అను విగమచే ' పచాద్యజ న్తము. అర్హణక ర్రయోని అర్థము. ఆది 
బా 
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వృత్తము వర్తనము. సూ[తమునందు ఆ కర్త కియయే కావలెనని లేదు. కాని. [క్రియా అను 

పదము పూర్వసూతము నుండి యనువ ర్రించునని భావము. కాగా ఛ|తము [కియకాదు గాన 
రాజవత్ ఛ|తమను [ప్రయోగము సాధువు కానేరదు” అని తాత్పర్యము. 5591 

అవతౌారిో___ రాజవత్ ఛ|తమ్ = రాజాన మర్హతి, [బాహ్మణవత్ కమండలుః 
= (వాహ్మణమర్హృతి, ఇత్యాదులందు వతి |పత్యయ మేల యసాధువు కావలెను, వానిని గూడ 
సాధించు నట్టు ఆ సూత్రము నర్థము చేయవచ్చునుగదా యనిన జెప్పుచున్నారు. 

లో (పయుక్తానాం హ్ శబ్దానాం శాస్త్ర ణానుగమః సతామ్ ! 

ఛత్రాద్యర్ధ తు వచసనే (పత్యాఖ్యానం న సంభవేత్ ॥ 560 
శి 

బడును గదా, వదనే మ్ అను సూతము, ఛతాద్యర్థ సతి తు = ఛ్యతము 
మున్నగునది అర్హణ కర్త యయినపుడును వచ్చుటక్రైన, |పత్యాఖ్యానం = ఆ సూ తమును 
(పత్యాఖ్యానము చేయుట, న సంభవేత్ = సంభవింపదు. 

తాత్స్రర్భం వివరణములు__ శబ్దములును, అర్థములును వాని సంబంధమును 
సిత్యములు అవి కార్యములు గావు. ఆ స్థితిలోనే శాస్త్ర మవతరించినది. ఆ శాస్త్రము శబము 
లను ఉత్సాదింపదు. [పయోగములందు పయు కములగు వానికి (పకృతి (ప్రత్యయ విభాగ 
పురస్సరముగ నన్వాఖ్యాన మా[తమునే దాని కృత్యము. ఆన్యాఖ్యాన మనగా సాధువులివి 
యని |పతిపాదించుట. ఈ విషయము నిర్గీతచరము. 'రాజవచ్చ|తమ్', “(బాహ్మణవత్ 
కమండలుః' మున్నగునవి, ఉపమానోపమేయ భావ తాత్పర్యముతోగాని అర మను నరమున 
గాని లోకమున నెచ్చటను [బయోగింపబడి యుండలేదు. కావున అసాధువులు, అసాధు శబా 
న్యాఖ్యాన మనుపపన్న ము. | 

మరియు, తేనతుల్యమను సూ తముచే సిద్ధి నా[శయించి “తదర్హ్మ 'మను సీ 
సూ తము (సత్యాఖ్యానము చేయబడియున్నది. రాజవచ్చ్యత మిత్యాదులందు వతి ప్రత్యయ 
సాధనమున కావశ్యకమగు నెడల _పత్యా థ్యానము సంభవింపదు. |కియోపాధిక మగు తుల్య 
త్యమునందే 'తేనతుల్య' మను సూూతముచే వతి (ప్రత్యయము విపాతము. ఛత్రాదులు కర్త 
లయినపుడు ఆ సూూతము (పవ ర్రింపదు గాన నట వతి (ప్రత్యయ సాధనమునకు తదర్హ్హమను 
సూత మావశ్యకము కావలసి వచ్చును. దాని (పత్యాఖ్యానము నంగీకరించి, “రాజవద్య్భ్భ త్తమ్' 
ఆను [పయోగ మన్యసాధిత మగుటచే, ఛ|తము కర్త అయినపుడు వతి [పత్యయాభావమును 
భాష్యకారుడు సమ్మతించెనని స్పష్టము. సూ [తారంభ' _(పత్యాఖ్యానములు తుల్య ఫలములు 
కావలెను. కానిచో _ప్రత్యాఖ్యానమే ఘటింపదు. దానివలన స్తూ[తారంభ పక్షమునందును 
కియయే అర ణ కర్ణి యని అవశ్యవ క్ర వ్యము. n560n 
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అవతారిత__ మహాభాష్యమున నీ సూ[తారంభము సమర్థింపబడి యున్నది గాని 

(పత్యాఖ్యానము చేయబడలేదే? “ఈ సూతము, ఛ|తాద్యర్థ మావళ్ళక మయిన యెడల 

(పత్యాఖ్యానము సంభవింపక పోయెడిదని*యే (పప్రమాణమునుబట్టి చెప్పుదురు ? అనిన . 

శో తదర్హ మితి నారబ్దం సూతం వ్యాకరకాంతరే | 

సంభవత్యుపమా(శతాపి భేదస్య పరికల్పనాత్ ॥ 561 

“తదర్హ మ్”! ఇతి సూత్రం జ తదర్హ్య మను సీ సూ[తము, వ్యాకరణాంత రే = పొణిసనీయేతర 

వ్యాక రణములందు, న ఆరబ్దమ్ = ఆరంభింపబడి యుండలేదు, భవస, = భేదమును, పరి 

కల్పనాత్ = కల్పించుట వలన, అ|త్రాపి = వస్తు భేదములేని విషయమునను, ఉపమా సంభ 

వతి = ఉపమానోపమేయ భావము సంభవించును. 

తాత్స్రర్భో వివరణములు.___. ఆపిశల వ్యాకరణమునందును, కాశకృత్స వ్యాక 

రణము నందును నీ సూత్రము పఠింపబడలేదు,. దానివలన నీ సూత్రము (పత్యాఖ్యాతమని 

(గ్రహింప బడుచున్నది. భాష్య కారుడు శాస్రాంతరముల వలన సిద్ధాంతిత మయిన విషయమును 

తన వచనముగా నాదేశించుచుండును. వారి మతము నాతడు (పతిషేధింపలేదు. దానివలన 

“అపతిషిద్ధమనుమతం భవతి'' = “వాచా నిషేధింపబడనిది అంగీకరింపబడిన శ్రే అగును"'_ 

అను న్యాయముచే నాతనికి పత్యాఖ్యానము సమ్మతమెయని (గ్రహింపదగును. ఈ సూత 

మును బఠింపని వై యాకరణాంతరుల యాశయమేమయి యుండునని పరిశీలింప, రెండు 

పదార్థములకు స్వతః భేదము లేకున్నను, దానిని గల్పించి వాని కుపమానోప మేయ భావము 

నుపపాదింపదగునని తేలుచున్నది. కాగా నీ సూ. తోదాహఠణములను, పూర్వ సూ|తముచేతనే 

వతి |పత్యయమును జేసి సాధింపవచ్చునని భావము. 1156 1॥ 

అవతారిక. భేద పరికల్పనము నెట్టు చేయవలెననిన_ 

శ్లో॥ ఏకస్యకార్య నిరానాత్ సిదస్య విషయాంతరే । 
య ట్ (a) 

౯, భేదః | పకల+*౧తే ॥ గ్ర్ గబ తద్దర్మత్వ నివకెయా౦ బుద్ద్యా 8 (పకల్స్య 

ఏకస్య = ఒకే పదార్థమునకు, విషయాంతరే = వేరొక విషయమున, కార్యనిర్జ్ఞానాత్ = 

పనిచేయుట తెలియుటవలన, సిద్ధస్య = (సమర్గముగ) (పసిద్ధమునకు, తద్ధర్యత్య వివమా 

యామ్ = ఆ కార్యమును నిర్వ ర్రించుట వివక్షితమయినపుడు, _ బుద్ధ్యా = బుద్ధి పరికేల్చనచే, 

భేదః = అనేకత్వము, |పకల్ప్యలతే = భావింపబడుచుండును. 

తాత్పర్య వివరణములు---- “చిచ్చేద కృతహసస్తవత్” = “సీవు కృతహస్తునివలె 

రణమునందు శ|తువుల శిరస్సులను ఛేదించితివి ; అని యర్థము. 

కృతహస్తుడనగా అభ్యాస పాటవము కలవాడని భావము. అర్జునుడే కృత హస్తుడు , 

ఆతని కుపమానమయిన వేరొక కృతహస్తుడు లేడు. కావున నిట, “కృత హస్తునకు తగునట్టు' 
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a [563 అను నర్భమున తదర్జమను సూతముచే వతి ప్రత్యయము విపాతము. ఉపమానోపమేయ 

భావము వివశితము గాదు= అని “కృతహస్త వదిత్యేతత్ '” - అను కారికలో నుపపాదింప 
బడినది. 

ఇందు కృత హస్తుడగు పీరు డొక్క డే అయినను, ఆతని పనులు, విషయాంత 
రమునను, కాలాంతరమునను (పసిద్ధములగుట వలన ఆతని శక్తిని (పకృత విషయమున 
నుగ్గడించుటకై వానికి భేదమును గల్పించి ఉపమానోపమేయ భావము నుపపాదింపవచ్చును. 
తదర్శమను సూతముతో బనిలేదు' అని (పతిపాదింపబడుచున్న ది. 

_ సీవు, వెనుకటి యుద్ధములలో, హ స్తలాఘవముచే శ! తువులను (దుంచినట్టు ఈ 
రణమునందును, ఛేదించితివి” _ ఆని తాత్పర్యము. 

ఆ విధముగనే “రాజవత్ పాండోః (పీత కార్యాణి కారయ అను సలమునను, 
. జ ‘ 3 పొండురాజుకు దగునట్టని యర్థము వివషేతము గాదు. ' (పాచీనులగు రాజులకు | పతకార్యను 

లను జరిపినట్టు పాండురాజునకును నిర్ణ _రింపుమని యర్థము, కాపున “తేనతుల్య'మను 
సూ తముచేతనే వతి (ప్రత్యయము సిద్ధింపవచ్చునని భావము. 156 ఓ! 

అవతారిక ఈ పిధముగ భేదపరికల్పన మావళ్యకము. లేనిచో సూ,తా రంభము వలన వతి ప్రత్యయము సిద్ధించినను, ఇవ శబ పయోగము లభింపదు. “రాజే 
వాయం రాజా యుధ్యతే”” “వై యాకరణ ఇవాయం వై యాకరణో ,బూతే”” _ మున్నగు ఇవ ఘటిత ప్రయోగములును ననేకములు గలవు - అని చెప్పుచున్నారు. - 

శో స్తూత్రారంభాన్న చై తస్మాదివ శబ్లస్య విద్యతే | 

(పయోగః సోఒపిచై తస్య విషయే విద్యతే వతేః॥ 563 

వతస్మాత్ సూ తారంభాత్ = (తదర్దామ్) అను ఈ సూూతమును రచించుటవలన, వతేః 
(పయోగః విద్యతే = వతి (పత్యయమునకు (పయోగము లభించును, ఇవ శబస్య తు న= 
ఇవ శబ్దమునకు |పయోగము ఘటింపదు, ఏతస్య విషయే = ఈ విషయమునందు, సో౭పి 
చ విద్యతే = ఇవ శద్ద పయోగమును లోకమున గలదు 

తాత్సర్యం బవరణములు-_.. కాబట్టి భేదపరికల్పన మవర్ణనీయమని తాత్పర్యము. 
156 8॥ 

అవతారిక. ఇట్టు భేదపరికల్పనముచే ఇవ శబ్దము |ప్రయు క్రపుయిన వైదిక 
మం|తములును గలవని చెప్పుచున్నారు. 

శో దస్యుహేన్షి ఇవెత్యేత డై నే మంతే (పయుజ్యతే | 

అన్య(త దృష్టక ర్మేన్లో) యథేత్యస్మిన్ వివక్షితే ॥ 564 
"దస్కుహా ఇంద ఇవి” = “ఇందునివలె దొంగలను జంపువాడవు”, ఇతి, ఏతదై.ందే 
మం|తే = అను, ఈ, ఇం[దుడు దేవతగాగల మంతమున, అన్యత్ర = వేరొక స్థలమునందు 

ర | 

566] | ర ద 

దృష్టకర్యా = చూడబడిన దస్యుహనన వ్యాపార ముగల, ఇం్యదః యథా = కందుడ.వలిె, 

లట 
| గ 

ఇతి అస్మిన్ = అను నీ యర్థము, వివక్షితే సతి = వివక్షింపబడినపుడు, [ప్రయుజ్యతే = 

ఇవ శబ్దము [పయోగింపబడియున్నది. 

తాత్నర్య ఎవరొణములు._ ““ఇం[ద ఇవ హి పపస్తూయసె | ఇంద ఇవ 

దస్యుహా భవ | కేతాణి సృజ” - అని యొక నుంతము కలదు. అది ఇందదేవతాకము. 

అనగా నందు సోత్రము చేయబడు దేవత ఇం|దుడు. '“ఇం[దుస్వలె స్తుతింపబడుచున్నాన | 

ఇం|దుని వలె పీవ దొంగలను జంపువాడవగుము. సస్య తే తములను సృష్టీంపుము ఆని 

అరము. ఇందు సంబోధింపబడిన వ్య క్తి ఇందుడే. వేరొక వ్యక్తి గాదు. ఇందుడ ఇందు 

నితో బోల్పబడినాడు. నానాత్వము నారోపించి, ఒక ఇందునకే భేద కల్పనచే ఆపః "నప 

మేయ భావమును నిర్వహింపవలెను. స్థలాంతర మున, నిందుడషయిన స్వు తస్క-రహనన 

వ్యాపారము గలవాడయినట్లు ఇచ్చట గూడ నగుమని, విషయాంతరమున దృష్టనుయిన 

కార్యమును బట్టి భేదము పరికల్పించి చెప్పబడినది. 1156 4! 

అనతారిక.. ఈ విషయమున లౌకికోదాహరణమును గూడ జూపుచున్నారు. 

శో పూర్వామవస్థా మాశిత్య యా వస్థా వ్యపదిశ్యతే J 
aa) 

సదృశ స్వం తవె చేతి త త్రై వమభిధీయతే || 585 

పూర్వాం అవస్థాం ఆశిత్య = వెనుకటి అవస్థనుబట్టి, యా అవస్థా వ్యపదిశ్యతే = ఏ అవస్థ 
థి 

పోల్పబడునో, తత = అచ్చట, తం, తదైవ సదృళః = సీవు నీకే సాటి, ఇతి, ఏవం, 

అధిదీయతే = అని, ఇట్టు చెప్పబడుచుండును. 

ట్ర తాల్ఫ్రర్మం వివర ణయములు అవస్థల భేదమునుబట్టి, పదారములకు భేదమును 

గల్పించి పోలికను చెప్పుటను జూతము. ఒక వ్యక్తీ తన యౌవనావస్థలో చక్కని ఆకర్షకత 

గలవాడె యుండెనను కొందము. కాసి వార్థకావస్థలో గూడ ఆవ్యక్తి అట్టి యాకర్షణ గల 

వాడె న నీకు నీవే సాటి అయ్యా అందుము. ఆచట వ్య ర్తి ఓక్కాడే. అవస్థలు వేరు వేరు. ఆ 

అవస్థల భేదమును బురస్క రించుకొసి వ్య_ికి భేదము నా|శయించి “సీత్రో తుల్యుడవు పీవ్హి _ 

అని ఒకే వ్యకి ఉపమింపబడుచున్నా డు గదా. 
15 65 

అవతౌరిక- కాబట్టి సంకిపాంశ మేమనిన- 

శో ప్రసిద్ధ భేదం యాత్రాన్య దుషమానం న విద్యతే ! 
aa) 

ఉపమేయస్య త(శ్రాత్మా స్వబుద్ద్యా (ప్రతిభజ్యతే ॥ 566 

య|త్ర = ఎచ్చట, |పసిద్దభేదం = సుపసిద్ధమయిన జేదము గల, అన్యత్ ఉపమానం = 

వేరొక ఉపమానము, న విద్యతే = ఉండదో, తత = అచ్చట, ఉపమెయస్య ఆత్మా కా 

ఉపమేయము యొక్క స్వరూపము, 'స్వబుద్ధార, (పవిభజ్యతే = మన బుద్ధిచె విభబింపబడు 

చుండును. 



వాక్యపదీయము 1000 వృత్తి 
[567 

తాతళ్ళర్భోం బివోరోణయులు_ “రామరావణుల యుద్ధమునకు అదియే సాటి" అను 
నట్టు, అనన్వయా లంకార ప|కియలో నొ కే పదార్థమున కుపమానోపమేయ భావము |ప్రతీతము 
ఆ విధముగనే వా స్తవముగ భేదము లేకున్నను, నీ కింకొడు సమానుడుండుట అసంభవము. 
కనుక నీవు సీకే సదృకుడవు, అని యిట్లొక వ్య క్రినే స్తుతించుట కలదు. అచట భేద 
పరికల్పితమె కావలెను. కనుక కాల్పనిక భేదము. 
రాజా'' = 'రాజువలె నీవు రాజువి _ అను 
పూర్వ సూతముచే వతి [ప్రత్యయ సిద్ధివలన 

యు బుద్ధి 

ఇవ శబ్ద [పయోగమువలన, “రాజేవత్యం 

స్థలమున అవధారితమగుట నిశ్చితము కాగా 

సీ సూ తము (పత్యాఖ్యాతము. 156 6॥ 

అవతారిక. ఒక ప్రశ్న కలుగవచ్చును. బుద్ధి పరికల్పితమయిన భేదమును 
బురస్క రించుకొని ఉపమానోపమేయ భావోపపాదనము గౌణము గదా. శాన్ర్రీయ కార్య 

బి మ . యు అ ; క ల ప ములు ఖ్యార్థముననే |పవర్తించును గాని ౧ ణార్ధమున [పవర్తింపవు. అట్టి యెడ నిట వతి 
(పత్యయ మెట్టు? అని... 

లో యో౬పిస్వాభావికో భేదః సో౭_పి బుద్ది నిబంధన | 
తేనాస్మిన్ విషయ్ భిన్న మభిన్నం వా నవిద్య తే / ర్6 

స్వాభావికః = స్వభావ సిద్ధమయిన == వా స్తవిక మయిన, యః భేదః = ఏ భేదము పదారము 
అల్ల తి 

థి 
లకు గలదో, సః అపి _ అదియును, బుద్ధి నిబన్ధనః = బుద్ధి వృ తమయినడే, తేన = అందు 
చే ౨ ఇట మా ఇద అదీ న త, అస్మిన్ విషయే = ఈ శబ్ద వ్యవహార విషయమున, న్నం అభిన్నం వా భిన్న 
మనునది గాని, ఏక మే యనునది గాని, న విద్యతే = వసు గతిచే లేనేలేదు. 

తాళ్ళర్భం ఎ౨ఎరొణము___ భేదము వాస్తవికమయినను, అది మనకు బుదుపా 
రూఢమయిననే “ఇవి భిన్నములు అను వ్యవహారమును కలుగజేయును. కాగా భేవాభేద వ్యవ 
హారములకు బుద్ధియే నిదానము. ఏకమయినను భిన్నముగ థావింపబడ వచ్చును, భిన్న మయి 
నను నది యేకముగనే తలంప బడును. “మధురలోని ఆ వరి ధాన్యమునే ఇపుడు తిను 
చున్నాము అనుట కలదు గదా. ఉపమానోపమేయ భావ విషయమున ను బుద్ధి పరికల్పిత 
ఖేదా భేదములే కారణమని యింతకు బూర్వము నిరూపితము. 567 

అవతారిక. ఈ విషయమున భాష్యకారుని సంవాదమును జూపుచున్నా రు. 

శో ఆంగదీ కుండలీచేతి దర్శయన్ భేదహేతుభిః ; 
వై (తమీదృశమిత్యాహ బుద్ధ్య వస్తా పరి. గహాత్ |] 568 

అంగదీ = బాహుపురులు కలవాడు, కుండలీ చ = కుండలములు గలవాడును, ఇతి = అని, 
భేద హేతుధిః = వేద కారణములచేత , దర్శయన్ = క నబరచుచు, బుద్దరవ స్థా పరిగహాత్ దలోథ్ బుద్ధియందు స్పురించు అవస్థను గహించుటవలన, చ్యైతమ్ = చై తుని, ఈదృశమ్ = 
ఇటువంటి వానిని, ఇతి ఆహ = అని చెప్పెను, 

క. ee 

- Rn. es 

నసనముదేళము 1001 పదకొండము 
ఠు 

570 | 
తాత్త్స్రర్యో వివరణములు.. “ఉపదేశేజనునాసిక ఇత్” (1-8-2) అను 

సూ తమునందు ఉపదేశమునకును, ఉ ద్దేశమునకును లక్షణమును చెప్పుచు, “గుణైః (పాపణ 

ముద్దేశః'” అని భాష్యకారుడు చెప్పి, ఉదాహర ణముగా, ““అంగదీ, కుండలీ, వ్యూఢ రసః, 

తామాయతాక్షః, వృ త్తబాహుః, ఈదృళో దేవద తః” అని నిర్దశించెను. ఉపదేశమనగా 

(పత్యశాఖ్యానము. ఉర్దెళమనగా గుణములచే గుణ్యాశయమును బోధించుట. దేవదత్తుని ఉద్దే 

శించుటకు, అంగదములు, కుండ లములును గలవాడు. విశాలమయిన వక్షః స్థలము గలవాడు+ 

ఎట్జని విశాలములయిన కన్నులు గలవాడు. వర్తులములయిన బాహువులు గలవాడు” = “ఇటు 

వంటి వాడు దేవదత్తుడు" అని యర్థము. అంగదిత్వము మున్చగునవి గుణములు. దేవదత్తున 

కవచ్చేదక ములు. దేవదత్తుని అంగదవత్త్వాది గుణావచ్చిన్ను నిగ బోధించుచు, “ఈదృ్భశళుడు'= 

పనితో తుల్యుడు, అని యనెను. అట నితరునితో దేవదత్తునకు తౌల్యము విపక్షీతము గాదు 

ఆ ధర్మములతో నపుడు మన బుద్ధిలో పరిస్ఫురించు వానితో సదృశుడనియే భావము, అనగా 

బుద్ధి యందలి పతివింబముతో బాహ్య పదార్థమునకు సారూప్యము కలదనుట. కాగా ఉద 

మానోపమేయ భావము బుద్ధియందు భేదారోపముచే ఉపపన్నమగునని నిరూపితమగుతున్న రి. 

అవతారిక. దీనికి ఫలమేమన-- 

కో॥ ఏతె ౩ శచెః యథాభూతః (ప్రత్యయాత్మోపజాయతే | 

గ త 
569 

త(త్పత్యయానుకా రేణ విషయోప్ప్యుపపద్యతే |] 

యధాభూతః = ఎటువంటి పదార్థ ముగ భాసించు, [పత్యయాత్మా = జ్ఞాన విశేషము, ఏతై.ః 

శేబెః = ఈ శబ్దములచేత, ఉపజాయతే = ఉద్భవించునో, శ తత్యయానుకారేణ == ఆ జ్ఞానా 

టి 

కార సాదృశ్యము చేత, విషయః అపి ఉపవద్యతే = బాహ్యమగు విషయము గూడ అవబుద్ధ 

మగును. 

తాత్స్రర్భం ఎనరణమ లు బాహ్య పదార్థము జ్ఞానాకారమేయని వ్యవహ ర్త ల 

అధ్యవసాయము. అంగరిత్వము, కుండలవ త్రము మున్నగు ధర్మములచే ఆచ్చురిత మైన 

యొక ఆకారము బుదియందు భాసించును. నీవు ఏ బాహ్య వస్తువును జూచినపు డా యాకృతి 

| హరింపబడువాడు. దృుశ్గమునకును 
నీ బుదియందు పడునో ఆ పదార్థమే దెవదత్తుడని వ్యవహరింపబడువాడు. దృశ్య 

థి 

అల జల వి జీ 

బుది పరికలితము (వికల్పము, నకు అభేదాధ్యవసాయముచే సకల వ్యవహార సిద్ధియని 

భావము - 
1156911 

అవతారిక కాబట్టి కల్పితమగు భేదమే ఎల్హయెడల నుపయోగించునది. 

శో బుద్ధ్యవస్థా విభాగేన భేదకార్యం (పతీయతే 1 

జన్య న్ల ఇవశ బ్రానామర్జా స్సర్వే వివక్షయా ॥ 570 

భేద (ప్రయుక్త కార్యం = భేద నిబంధనమగు శాస్త్రీయ కార్యము, బుద్ధ్యవస్థా విభాగేన = 
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బుద్దియొక_ అవస్థల భేదమును బట్టి, |ప్రతీయతే = గోచరమగుచుండును, శబ్ధానాం = శబ్బ 
థ థి యట థి ది 

ముల యొక్క, సర్వే ఆర్థాః = అర్థము లన్నియు, వివక్షయా కా శబ్ద ప్రయో క్షల ఇచ్చచేత, 

జన్య నే ఇవ = పుట్టింపబడుచున్నవా యనునట్లు తోచును. 

తాత్స్రర్వో బీవరిణయములు  “వివక్షాతః కారకాణి భవ స్తి' కాకర్త కర్మాది 

కారకములు నియతములు కావు. అవి వివక్షాదీనములై వర్తించును. శాస్త్రమునందు వ్యపదేశివ 

ద్భావమను నతిదేశ మొకటి కలదు. ఏకాచ్చునకు ద్విత్వము చెప్పబడినది. ఏికాచ్చనగా నొక 

యచ్చు గలది, పచ్, యజ్, మున్నగునది. “ఇ' అను ధాతువు అజ్మా[తమే కాని ఏకాచ్క_ము 

గాదు. అటద్విత్వ మెట్టు రావలెను ? అనిన, అజ్మా[తమునే తద్విశిష్టముగ భావింపవలెననిరి. 

అదియే వ్యపదెశివద్చావము. అది వివక్షా నిబంధనమనుట తెల్లము గదా. పదార్థములకు బాహ్య 

సత్తా అస త్తలను జూడకయే, ఇచ్చచే వానిని భావించి లబ్ది సంస్కారము చేయబడును. 

కంసవధ వృత్తాంతమును జెప్పువానిని 'కంసంఘాతయతి' అందురు. కంసుని జంపించు 

చున్నాడని యర్థము శబ్బమువలన ,ప్రతీతము. ఈ విధముగనే బలిబంధ వృత్తాంతమును జెప్పు 

వానిని బలిం బంధయతి అందురు. బలిని బంధింపజేయు చున్నాడని శబ్దార్థము. కంసుడు, 

బలిచ[కవర్తియు చిరాతీతులు గదా. వారిపుడు లేకున్నను, మన బుద్ధిలో వారిని సన్నిధాపితు 

లను జేసికొని, “చంపువాడు చంపించు వాడు” అను పయోజ్య పయోజక వ్యవస్థ నేర్పరచు 

కొని, అట్టి పయోగములను జేయుచున్నాము. ౨ 15/01 

అవతారిక... అందువలన శబ [పతిపాద్యమగు నరము వ స్వర్గము కానక్క_ర 
0 థి ఆలీ ౦బీ గ్ర 

లదు. అ 

శ్లో॥ తథా విధేఒపి బాహేర్డె భిద్యనే య్యత్ర బుద్ధయః | 

న తత కశ్చిత్ సాదృశ్యం సదపి (ప్రతిపద్యతే ॥ గ్ర] 

తథావిధే = అటువంటి అనగా వ్య క్యంతర భిన్నమయిన, బాహ్యే ఆర్థే అపి = బాహ్య పదా 

రము నందు గూడ, యత బుద్ధయః = ఎచట బుద్ధులు, భిద్య నే = భేదించునో, తత = 

అచట, సత్ అపి సాదృళ్యం = విద్యమానమయిన సాద్భృ్యశ్యమును గూడ, కశ్చిత్ న (పతి 

పద్యతే = ఎవడును (గహింపడు. 

తాత్తర్వు వినరోణములు ఉపమానమును ఉపమేయమును బుద్ధియందే గాక 

బయట గూడ (పృథక్స త్త గలవయినను), వేరయిన వయినను ఆ భేదము (ప్రయోక్త మన 

స్సులో పడనంతవరకు వానికి సాదృశ్య మున్నప్పటికి దానిని నెవడును గమనింపడు. 

“అదియే యిది ఆను నేకాకార పరామర్శయే యట నుండును. 

ఒక వ్యక్తిని దూరమున జూతుమనుకొనుడు. లేదా ఆ (ప్రదేశమున వెలుతురు 

తక్కుువగ నుండుననుడు. అపుడు విశేష నిశ్చయములేక వెనుక మనము చూచిన ఆ వ్యక్తి 

ఆకాధమున. అనుసంధించి “వాడే వీడు” అనుకొందుము. సమీపముననే యున్నను, వెలుళు 

| 

. : a న. 

నల నన శ ల సడానరాంగెదాదుాకంతాన్ 

నముద్దేశము 1003 పదకాండము 

రక చక్కగ నున్నను మొదట చూచిన వెంటనే పూర్వ వాసన ఉద్భుద్ధమై వాడే వీడని 

యనుకొందుము. కనుక భేదము వా స్తవికమయినను, బుద్ధి గోచరము కానంతవరకు నది 

అకించిత్మరము గవయము హోలిక దొరకనంతవఅకు ఎదుటి దానిని గోవనియే భావింతుము 

గదా. 
15/11 

అవతారిక అత్యంతము వ్యావృ త్రమయిన పదార్హమయినను బుద్ధిలో భేదమును 

గహింపనపు డభేద (పత్యయమే కలుగును. 

శో అత్యంతం విషయే భిన్నే యావత్ (పథ్యా న భిధ్యతే 1 

న తావత్ (సత్యభిజ్ఞానం కస్యచిద్వినివర్తతే i 572 

అత్యంతం = సంపూర్ణముగ, _ భిన్నే విషయే = వెరయిన విషయమునందును,  |పఖ్యా = 

అభేద నిశ్చయము, యావత్ న భిద్యతే = మారనంత వరకు = ఎంతవరకు మారదో, తావత్ 

అంతవరకు, _|ప్రత్యభిజ్ఞానం = “అదియే యిది”, అను జ్ఞానము, కస్యచిత్ = ఎవ్యనికిని, 

న వినివ ర్రతే = తొలగిపోదు. 

తాలళ్ఫర్ళో విచరణయులు- వ్యక్తులు సర్వాత్మనా భిన్న భిన్న ములయినను, అవి 

అటు భిన్న ములు అను జ్ఞానము మనకు కలుగనిచో, రెండు వ్యక్తులయందును అన్వయము 

లు 

గో 

గల రూపము అనగా ధర్మము వ్యాపించియుండుట చేత అభేద నిశ్చయబు కలుగును. భేద 

జానము కలుగనంతవరకు, (పత్యభిజ్ఞానమును (అదియే యిది యనుట) అనువ ర్తించునని 

అః 
(టు ణి 

భావము. 
15/2! 

అనతారక.. కనుక ఉపపాదించిన రీతిగ, పదార్థముల భేదాభేద వ్యవహారము 

నకు వానికి బాహ్యరూపము కలదా? లేదా? అను విచారముతో బనిలేదు. బుద్ధియందు 

పతిభాసించు భేదాకారమును బుచ్చుకొని యొశే పదార్థమున కుపమానోపమేయ భావము 

సంభవము. “రాజవదస్య వృత్తమ్'' “ఈతని వృత్తము రాజును బోలినది.'” - ఇత్యాది 

[పయోగములందు పూర్వ సూత్రము చేతనే వతి (ప్రత్యయము సిద్ధింపవచ్చును గాన, “తద 

రమ్” అను సూత్రము, అపండితులకు తెలియపరచుట క్రగును. కాన తదారంభము సమర్థ 

సీయ మనుచున్నారు. 

₹ో॥ ఆయమేవతు సూ(శేణ భేదోభేదేన దర్శితః | 

(ప్రసిద్దమపిదుర్ జ్ఞానమబుధః (సతిపద్యతే [1 స్ట్ ప 

అయమేవ = ఈ బుద్ధ్యవస్థను బట్టిన, _భేదః తు = భేదమే, సూ|తేణ= సూ త్రముచేత, 

భేదేన = వా సవ భేదముకంటె వేరయిన భేద మిదియని, “దర్శితః = చూపింపబడినది, 

(పసిద్ధమపి = (పసిద్ధమెనదియే ఆ ముయును, దుర్ జ్ఞానం = దుర్చోధ మగు దానిని, ఆబుధః 

= మందబుద్దియగు వాడు, (పతిపద్యలె = తెలిసికొనును, 



సన్యా 
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తాత్భర్భం వినరిణయులు_ బుద్ధియందుండు భేద వ్యవహారమే సూతమశే, 
వ్యుత్చాదింపబడినది. వాస్తవ భేదముకంటె ఈ భేదము వేరయినది. కనుక నిది సూత్రమున 
రచించుటచే వేరయినదని సూచింపబడినది. అందరును నిట్టి వివేక జ్ఞానము కలవారుండరు. 

శాస్త్రము సూక్ష్మ బుద్ధులకును మంద బుద్ధులకును గూడ ఉపయోగపడవలెను పూర్వ 

సూతముచే సిద్దింపదీవిషయమున వతి (పత్యయము' అనుకొను మందమతుల కొరకు 
“రాజాన మర్షతి' అని వి గహాంతరము [పదర్శింపబడినది. 115811 

అవతారిక. ఒకే వ్య క్రి ఉపమానుపమేయము నగుట సంభవములేని విషయము 
కావున దుర్జ్ఞానము. కనుక బుధులు కానివారికొర కీ *తదర్హ 'మను సూత్ర మారంభణీయము 
అని పై కారికలో చెప్పబడినది. కాని అది సంభవమే. సూత మావశ్యకము కాదని చెప్పు 

చున్నారు. 

శో॥ వైయాకరణ వద్భ్రూతే న వైయాకరణః సదా । 

వె యాకరణవత్ దూష్న్వేత్యత 8 సోఒప్యభిధీయతే ॥ 074 

వైయాకరణః = వ్యాకరణ కాస్రాధ్యయనము చేసినవాడయినను, సదాకాఎల్లపుడును, వైయా 

కరణవత్ = వె యాకరణునివలె, న|బూతే = (పసంగము చేయడు, అతః = అందువలన, 

సః అపి = ఆతడు కూడ, వైయాకరణవత్ దూష్య = “వ్యాకరణము చదువుకొనినవాని 

వలె మాట్లాడుము'', ఇతి అభిధీయతే = అని యుద్భోధింపబడుచుండును. 

తాత్త్రర్భో వివరణమలు.. ఒక వ్యక్తి బాగుగ వ్యాక రణమును జదివిన వాడే. 

కాని సంస్కార విహీనుని వలె [గామ్యములగు సంభాషణములను చేయుచుండును అట్టి వానిని 

ఉద్దేశించి, సాధు శబ్ద [ప్రయోగ కుశలులు అయిన వై యాకరణుల వలె [(పసంగింపుమయ్యా ] 

అపశద్ద భాషణమును చేయబోకుము” అని వెయాకరణుని వై యాకరణునితో నుపమించుట 

లోకమున పసిద్ధము. 1 5'/4॥ 

అవతొదొత్... మరియు నప్రే- 

క్లో కేచితుమాంసో భాష_న్చే స్త్రీ వత్సుంవచ్చయోషితః | 

వ్యభిచారే స్వధర్మోఒపి పుస నే నోపదిశ్యతే ॥ గ్75 ఏ 

కేచిత్ పుమాంసః = కొందరు పురుషులును,  స్ర్రీవత్ భాషన్తే = న్రీలవలె (పసంగింతురు, 
యోషితః చ పుంవత్ ఇ స్రీలును పురుషులవలె మాట్లాడుదురు, లేన = ఇట్టుండుట చేత, వ్యభి 

చారే సతి = స్వధర్మమున కతి క్రమము గలిగినపుడు, స్వధర్మః అపి = ఆ, తన కర్తవ్యము 
గూడ, పునః = మరల, ఉపదిశ్యతే = ఉపదేశింపబడు చుండును. 

తాత్సర్వు బివరణములు_ స్రీ పురుషులు తమ తమ ధర్మముల నతి క్రమించి, 

విరుద్ధముగ [పసంగించుటయు భోకమున గలదు. అపుడు స్వధర్మము నెరింగి యితరులు 

| 
: 

| 
i 

సముచేశము 1005 . పదకొండము 

వ! ష్ పురుషులను జూచి మీ 
వారి నుద్బోధించుటయు పసిద్ధము. స్రీలవలె ర లవముగ భాషించు పురుషులను జూ 

రిట్లు అ|పగల్బముగ సదస్సులలో (ప్రసంగించిన, మిమ్ములను శ్రీలనుగా భావించి పరిహ 

సింతురు. కావున పురుషులకు దగునట్టు భాషింపుడు' అని వారి నుద్భోధింతురు. 

శ్రీ యొకతె, అతి (పగల్బముగ, పురుషోచిత రీతిని మాట్లాడిన నామె నుద్దేశించి, 

స్వధర్మము నెరింగిన శ్రి మరియొకామె, ' “ఆడుదానివలె మాట్తాడుము. సిగ్గు శ్రధర్మము. 

లజ్ఞావతులగు స్రీలను బోలిన (పసంగమును జేయుము. శ్రీల హద్దును మీరుట యుక్తము 

గాదు, అని యెరింగించుటయు గలదు. 

రక వీరుడు, యుద్ధరంగమున పిరికిపందగ వ ర్రించినపుడు , “పురుషోచితముగ 

| ఇటు తమ తమ కృత్యములను మరచి, విపరీత ముగ వర్తించు 
యుద్ధము చేయుము అందురు. ఇట్ల త్య 'పరీతముగ విం 

వారికి, తమ యాచారమును జాపమ్యముచే నుద్బోధించుచుందురు. కాబట్ట ఒక వ్యర్త 

మానోపమేయ భావము దుర్బోధము గాదు. 
15/51 

అవతారిక... “తవైవ సదృశ స్వ్వమ్” = నికు సీవే తుల్యుడవు - అనియొక 

వ్యక్తిని పూర్వావస్థను బట్టి అవస్థాంతరములో బొల్బుట గలదని వచింపబడినది. దాని 

తాత్పర్య మేమనగా-- 

శ్లో సదృశ స్వం తవై వేతి లోకే యదభిధియతే | 

స్వ ఉపమానాంతరం తత (పసక్తం వినిన ర్లతే 1] 576 

“తవ ఏవ త్వం సదృశః” = “సీకే నీవు సమానుడవు', ఇతి, లోకే = అని, లోకమున, 

యత్ = ఏ మాటి, అభిదీయతే = చెప్పబడుచుక్న దో, తత = అచ్చట = ఆ వ్యవహారమున 

(పసక్తం = (అట్టు చెప్పనిచో) (పస క్రమగు, ఉపమానాంతరం == వేరొక యుపమానము, 

వినివర్తతే = తొలగుననుట. 

తాత్చ్రర్భో ఎివరణములు-- పై వ్యవహారము స్తుతిపర ము. అనన్వయాలంకార 

చాయలో నున్నది. నీవు సర్య్వోపమాన ధర్మములను నతి|కమించిన వాడవు. కికు వేరొకటి 

యుపమానము గాదు' అని చెప్పుటయే తాత్పర్య విషయమని వ్యాఖ్యానింపబడినది. కాబట్టి 

మన బుదియందు భేదమును గల్పించి ఉపమానోపమేయ భావమును నిర్వహింప వచ్చును గాన 

సీ సూ|తము నారంభింప బనిలేదు. కనుకనే ఆపిశలులుగాని కాళకృత్సుులు గాన్ తమ తమ 

వ్యాకరణములలో నిట్టి సూత్రమును రచింపలేదు. ఈ వ్యాకరణమునను ఈ సూ[తోదాహర 

ణములను, ఉపమానోపమేయ భావమును వివక్షించి నిర్వహింపవచ్చును గాన సీ స్యూత 

మక్క-రలేదు. 
1 56॥ 

అవతారిక... ఉపమానోపమేయ భావమును చెప్పదలంచుకొనక అ ర్లతను 

[(పతిపాదింప దలంచిన నీ సూత మావళ్యకమగునను చున్నారు. 
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ట్లో! యుక్తమౌపయికం రాజ్ఞ ఇత్యర్షస్య నిదర్శనే | 

ఉపమానా వివక్ష్షొయాం తదర్గ మితి పఠ్యతే ॥ గ్ర 

రాజ్ఞః యుక్తం జాపయికం చ =రాజు కిది తగినది రాజ్యపాలనమున కుపాయమైనదియు, 

ఇతి అర్థన్య నిదర్శనే = అను నర్థమును జూపదలంచినపుడు, ఉపమానా వివకాయామ్ = 

ఉపమానోపమేయ భావము వివక్షితము కానపుడు, తదర్హమితి పఠ్యతే = “తదర్హ"మను నీ 
సూూతము పఠింపబడినది. 

తాత్పర్య వివరణములు- “ఈ వృత్త మీతనికే యర్శము. ఇతరులకు దగినది 
గాదు. - అని నిశ్చిత పూర్వమగు విషయమునే దృఢపరచుటకు కోరి, వచించినపుడు, “రాజాన 
మర్షతి' అనియే విగహ వాక్యము. అపు డుపమానోపమేయ భావము వివక్షితము గాదు. 
కనుక “రాజ్ఞా తుల్యం” = రాజవత్ - అని విగహము కాదు. అందువలన “తేనతుల్య"*మను 

సూతముచే సిద్ధింపదు. పృథక్స్యూత మావశ్యకమే, ఉపమానోపమేయ భావ వివక్షచే, 
గతార్థమగునని, పూర్వ వైయాకరణుల యాశయము, పరమతము మనకు విరుద్ధము గానపుడు 
దానిని పతి షేధింప నక్కరలేదు. 

కాని అర్హతను తెలియజేయదలంచిన, ఆవశ్యక మె, ఇతర వ్యాక రణములందు ఈ 

సూ తమును రచింపకుండుట దోషమే. అయ్యది అవ్యా ప్రియే. 

అందువలననే భాష్యకారుడు, (పయోజనములను స్థిర పజచి ముగించెనె గాని 

సూత్రమును |పత్యాఖ్యానము చేయలేదు. కనుక ““వై యాకరణ వద్చూహి'' అనునపుడును 

యోగ్యతను (పతిపాదింప దలంచిన ఈ సూూతము చేతనే వతి (ప్రత్యయము, 15/| 

అవతారిక తుల్యార్థక వతి (ప్రత్యయము. ఇ వార్థ వతి [పత్యయము. అర్జ్యార్థ 

వతి ప్రత్యయము - అని మూడర్థములందు వతి (ప్రత్యయము, “*తేనతుల్యం (కియాచేద్వతిః” 

(5-1-115), “తత త స్యేవ” (5-1-116, “తదర్హ మ్” (5-1-117) అను మూడు 

సూ తములచే విధింపబడినది. తరువాతి సూూతము, '“ఉపసర్గాచ్చందసి ధాత్వర్థ' (5-1-118) 

అనునది. అదియు వతి విధాయకమే. ఆ వతి (పత్యయాంత రూపములు వేదమునందే కాన 

వచ్చు చున్నవి. ఆ వతి (ప్రత్యయము. స్వార్ధవతి (ఉపమానార్థము కానిది) పత్యయము. 

కమ [పా ప్రమగు తద్విచారము చేయబడును. 

శో (ససకాను (ప్రస క్తస్తు వతిశేషోఒభిదియతే । 

ఉపమానాభిసంబంధా దస్మిన్ వతిరుదాహృత:ః ॥॥ 578 

అస్మిన్ = ఈ వృత్తి పద విచారమునందు, వతిః = వతి (ప్రత్యయము, ఉపమానాభిసంబం 

ధాత్ = ఉపమాన సమాస |పసంగమున ఆ సంబంధము వలన, ఉదాహృతః = ఉదాహరింప 

బడినది, వతి శేషస్తు = దానికి శేషమయి ఉపమానార్థక వతి! పత్యయము, |పసక్తాను (పస క్రః 
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= ఉపమానారక వతి ననుసరించి [కమ (పా పమయి, అఆభిధీయతే = విధింపబడి విచారింప 
థ్రే Ghee 

బడుచున్నది. 

తాత్పర్య వివరణములు---- వృత్తి సముద్దేశమునందు వృత్త పదముల విచారము 

(ప్రధాన (పస్తావ విషయము. అందుపమాన సమాసమును విచారించి ఉపమానోపమెయ భావ 

సంబంధమున విధింపబడిన వతిిపత్య్థ్యయ ముపన్యసింపబడినది. అయ్యది అనుషంగమువలన 

[పస క్తము. ఆ విచారమునకు దరువాత [కమ పా ప్రమయినది ఉపమానార్థకము. కాని వతి 

[ప్రత్యయము యొక్క- విచారము. ఇది పై దాని వలన (పస క్రము. వతి శేషమనగా శేషించిన 

వతి [పత్యయము. అయ్యది ““ఉపసర్షాచ్చుందసి ధాత్వర్థే” (5-1-118) అను సూ:తముచే 

విధింపబడినది. 

వేదమునందు ఉపసర్గ కంటె బరముగా ధాత్వర్థ విశిష్ట సాధనము నా యుప 

సర్గము బోధించినపుడు స్వార్థమున వతి పత్యయమగునని యర్థము. యదుద్వత ః సిపత:ః 

అను మంత భాగమున ““ఉద్వతః “౧వతః' - అనునవి యుదాహర ణములు. ఉద్వత్ నివత్ 

ఖో అను ష్య లను ఎ 

శబ్దముల ద్వితీయా బహువచనాంత ములు. మెట్ట [పదేశములను, పల్లపు డజశములను అని 

యరము. ఆ సూ|తమున భాష్య (గంథము, రాబోవు కాడికలో విచారింపబడును. 115'/8॥ 

థి 

ఆనతారిశ - అట, “అర్థ [గ్రహణం కిమర్థ మ్ న! 'ఉపసర్ణచ్చద్దస ధాతా 

ఇత్యేవోచ్యేతః'' - అని అర్ద పద (పయోజనము ప్రశ్నింపబడినది. ధాత్వర్థ అను ర్ 

పద మెందులకు ? అక్కరలేదు. “ఉపసర్గాచ్చంద సి ధాతౌ' అనిన జాలును అని యర్థము. 

ఆ (పళ్నాభ్మిపాయ మీ కారికలో వ్యాఖ్యానించుచున్నారు. 

శ్లో॥ (ప్రధాన కల్పనాభావే గుణశబ్దస్య దర్శనాత్ | 
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పస ని కలనా | ఉపసర్గాద్వతౌ సిద్దా ధాతౌ ధాత్వర్గ కల్ప 

పధాన కల్పనా భావే = శబ్దముల ముక్యార్థ ములకు |గహణము సంభవింపన పుడు, గుణ 

న ప వలన, ఉపసర్షా 
శబస్య దర్శనాత్ = ఆ శబ్దమును గుణశబ్దమునుగా కల్పించుట అగపడుటవల అ పసగ్గా 

ద్వతొ = ఉపసర్గ కంటె వతి [ప్రత్యయమును విధించిన సూ తమున, ధాతా = ధాతు ఎ 

( సిద్దా భవతి 
నందు, ధాత్వర్థ కల్పనా = “ధాత్వర్థము నందు అని గౌణార్థమును కల్పించుట, సిద్ధా భో 

= సిద్ధించును. 

తాత్పర్య వివరణములు--- ధాతువనగా, భూ, వా, మున్నాగునది. అది ఆ శబ్దము 

నకు ముఖ్యార్థము. “ధాతౌ' అనిన, ధాతువునందు వతి ప్రత్యయము వచ్చునని యర్థము 

ధాతువనగా శబ్ద రూపము. అది [పత్యయార్థము కానేరదు. అందువలన, సూతమునం ర 

పదము లేకున్నను, సామర్థ్యము వలన ధాతు పదము లక్షణావృ త్రిచే ధాత్వర్థ పరమగును. 

ఆరము శబమునకు సహచారి గదా. కనుక ఆర్థ (గహణము [ప్రయోజన రహితమని భావము. 

కనుకనే, ఆ భావమునే వివరించు భాష్యము “శబ కార్యస్యా సంభవాదర్థ కార్యం విజ్ఞాన్యతే 

అని యచట గలదు. 
1519 
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అవతారిక __ అర్ధపదము సూ తమునందు లేకున్నను, శబ్ద సహచరితమగుననుట 

వలన అర్థము (పతిపన్నమగునని గదా ఫలితము ? ధాతువునకు సంబంధించిన శబ్ద ధర్మము 

లును తత్సృహచరితములు ఇతరములు సంభవించును గదా. అట్టి యెడ అర్ధమే [గ్రహింప 
బడుట యెట్లు ? అని పశ్న కలుగ వచ్చును. దానికి సమాధాన ప్పి కారిక __ 

శ్లో స్వం రూపమితి చైతస్మిన్నర్థస్యాపి పరిిగహః । 

రూసవత్ జ్ఞాపిత _స్తస్మాత్ అసన్నార్థో గ్రహస్యశ 11 580 

స్వం రూపమితి వైతస్మిన్ = “స్వం రూపం శబ్దస్యా శబ్ద సంజ్ఞా' ఆను సూ తమున, 
రూపవత్ అర్థస్యాపి = = రూసమునకువలఠె అర్ధమునకు గూడ, పరి|గహః = (గహణము, 

జ్ఞాపితః = = జ్ఞాపన చేయబడినది, తస్మా క్ = "అందువలన, ఆసన్నః అర్థః = రూపమువంటి 
పత్యాసన్న తరమగు ఆర్థము, (గహీవ్యతే = [గహింపబడును. 

తాత్పర్య వివరణములు- స్వం రూప సూ[తమున, * స్వం శబ్దస్య* అని మృాతమె 
చెప్పినను శబ్దముస కు స్వీయము రూపమేయగును గాన, మరల రూపపద మనావశ్యక మయి, 
రూపమువలెనే అర్థము గూడ బోధ్యమగునని జ్ఞాపన చేయనని చెప్పబడినది. అందువల్ల 
శబమునకు సంబంధించిన ఇతరములకంటె దాని వాచ్యార్థమే సన్నిపాత తరము గాన నదియే 

[గహింపబడును” అని తాత్పర్యము. 11580॥ 

అవతారిక. పయి (ప్రశ్నకు సమాధాన భాష్యము “ఇదం తర్చి [పయోజ 
నమ్ | ఉత్తర పదలోపో యధా విజ్ఞాయేత | ధాతుక్ళ త్ ఒర్జో ధాత్వర్థః | కః పునర్థాతు 

కృతోర్థః సాధన మితి = "అర్థ పదము ఉత్తర పదలో 'సమానసిద్ది కొరకు, ఎట్టు? 

ధాతుకృతనుగు నర్థము ధాత్వర్థము. వయది ధాతువుచే కలుగ చేయబడిన యర్థము ? సాధ 

నము, అనగా కారకము. ఇది సమాధానము, ఆ (గ్రంథ మీ కారికలో వ్యాథ్యానింపబడు చున్నది. 

శో ధాత్వర్థైనోప జనితం సాధనత్వేన సాధనమ్ । 

ధాతునా కృత మి త్యేవనమస్మిన్ సూతే (ప్రతీయతే ॥ 581 

అస్మిన్ సూతే ఈ ఉపసర్గాత్ ఛందసి ధాత్వర్థ అను సూ తమునందు, సాధనత్వేన = 

కియా సాధనముగా, ధాత్వర్థేన = [కియచేత, ఉపజనితం = కలిగింపబడిన, సాధనం = 
కారకము, ధాతునా కృతమ్ = “ధాతువుచేత నిది చేయబడినది” అని, ఇత్యేవం = = అని యిట్లు, 

[పతీయతే = భావింపబడుచున్నది. 

తాత్పర్య వివరణనులు--- ధాతు శబ్బమున కిచ్చట లక్షణచే ధాత్వర్థమని యర్థము 
కాగా ధాతు కృత మనగా, ధాత్వర్థ మగు [కియచేత చేయబడినది == పాదుర్భావిత మయినది 

యని యర్థము, అదియే సాధనము = కారకము. ఇట నొక శంక కలుగును. కారకము సిద్ద 
రూపము గదా సాధ్య స్వరూపమగు ,కియచే నది యెట్లు కల్పితమగును ? అని, కాని (క్రియ 
కారక స్వరూపమును నిష్పాదింపదు. కర్మ కరణాది సాధనముల సాధనత్వము | క్రియా పేక్షము 

మం పస ప్రషాకికతాన్తాతాంన ఆ అకు క ల . నాన 2. 
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కియయే గదా సాథనములను (బవ ్రర్రింప జేయునది. కాగా [కియచే సాధనము, స్వరూపతః 

గాక కారకముగా నిష్పాదింపబడు చున్నది గాన నది ధాత్వర్థ కృతమగు నర్థము కానోపును. 
ఈ విషయము సాధన సముద్దేశమునందు ““|ప్రవృత్తి రేవ [పథమంి” అను కారికచే నిర్ణిత 
వూర్వము, 15811 

పదకొండము 

అదతాొరిక... సమాధాన భాష్యుమున, “ఉతర పదలోపో యథా విజ్ఞాయేత ” 

అని చెప్పబడినది గదా! ఆ ఊత్తర పదలోప మన నేమి? ఉత్తర పదలోపమును సూత 
కారుడు చెప్పియుండలేదే యనిన_ 

శో య శృబ్దశ్చరితార్థత్వా దత్యంతం న (పయుజ్యతే | 

విషయేఒదర్శనా త్త్మత లోప స్తస్యాభిధీయతే / 582 

యః శబ్దః = ఏ శబ్దము, చరితార్థత్వాత్ = కృతకృత్యమగుట వలన, అత్యంతంన [ప్రయు 

జ్యలే = (పయోగింపనే పడదో, తస్య = ఆ శ బ్రమునకు, విషయే ఆదర్శనాత్ = [ప్రసంగ 

విషయమున నగపడక పోవుటవలన, లోపః అభిధీయతే = లోపము కలిగినదని చెప్పబడును 

తాత్పర్య వివరణములు._ శబ్దములు అర్ధబోధనమునకై [పయోగింపబడును. 

కావున ఆర్థ మున్న పుడు ఎన్ని సూ[తకార వార్తికకార వచనము లున్నను వానిచేత శబ్దముల 

(ప్రయోగము వారింపబడదు. కాని ఇంకొక దానివలన నా యర్థము తెలియబడుటచే దాని 
అదర్శనము లోపమని వ్యవహరింపబడును. లోపసంజ్ఞా కాస్త్రమునకును నదియే యర్థము. 
కాబట్టి ధాత్యర్థః అనుచోట ధాతు కృతః అర్థః = ధాత్యర్థః అని విగహమును, కృత శబ్దము 

నకు లోపమును నని తాత్పర్యము గాదు. “ధాతుళ్చాసా అర్హళ్చ” అనియే వి|గహవాక్యము. 

ధాతు శబ్దమునకు (క్రియ అర్థము. తత్కృతమయిన యర్థము ఉపచారమువలన నదియే 
యగును. మయూర వ్యంసకాది సూ తముచే సమానాధికరణ సమాసమే, ధాతు కృత మయిన 

యర్థమని పర్యవసి తార్థము. లేదా ధాతుః ఆర్థః యన్య తత్ అని బహు[వీహి వివక్షితమన 

వచ్చును. ధాత్వర్థ మగు కియ (పయాోజనముగా గలదియని యర్థమగును. కియ సాధ్యము 

గాన సాధనకు గల కారకమునకు (పయోజనమగును. అట్టి సాధనమునందు వ ర్తమానమగు 
నుపసర్ల కంటె బరముగా వతి ప్రత్యయము వచ్చునని సూ (తార్థము నిష్పన్న మగును. అది 

స్వార్థమున దివ ర్తించును. 1582 

అవతారిక... ఈ విధముగ ఆర్థపద సామర్థ్యము వలన సాధనమునందును 

నర్థము లభించుటవలన, సాధన బోధకమగు వతి (పత్యయాంతము లింగ సంఖ్యలు కలది 

యగును. “'సాధనేయం భవన్ లింగ సంఖ్యాభ్యాం యోక్ష్యతే” - అని అర్థపద [ప్రయోజనము 

వర్ణితము. “అది శక్తిరూపను గదా, కారక శక్తియు, [కియవలె అస త్యభూతమే ఆయె. 
సాధనమునకు లింగ సంఖ్యా సంబంధ మెట్టు ? అను శంకకు సమాధానమును చెప్పుచున్నారు. 

[64] 
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క్లో॥ క్రియాయాం సాధనే (దవ్యే పాదయో మే వ్యవస్థితాః | 

తేభ్యః సత్న్వాభిధాయిభ్యః వతిః స్వార్టై విడీయతే ॥ గ్రరి 

కియాయాం = కియలో, సాధనే, దవే = సాధనమయిన, దవ్యమునందు,యే [పాదయః = 

ఏ, ప్ర, పరా, = మున్నగు నుపసర్గలు, వ్యవస్థితాః = వాచక ములుగా పవృ త్రములయి 

యున్నవో, సత్త్వాభిధాయిభ్యః = (ద్రవ్యమును జెప్పు, తేభ్యః = ఆ, [ప పరా - మున్నగువాని 

కంటె బరముగ, స్వారి = స్వార్థముసందు, వతి; విధీయతే = వతి (ప్రత్యయము విధింపబడు 

చున్నది. 

తాత్పర్య వివరణములు--- సాధన మనగా నిచట సాధన శక్తికి ఆక్రయమగు 

[ద్రవ్యము అని భావము. కారక శ క్రికిని తద్యాశయమగు దవ్యమునకును అభేదము భావింప 

బడును. [పాది ఉపసర్గలు క్రియాసాధనములచే ఆకర్షింపబడిన [దవ్యములకు వాచక ములు. 

వానీకంచె బరముగ స్వార్థమున సీ వతి పత్యయము వచ్చును. కాగా నిపుడిది సత్సరూపమగు 

దవ్యమును బోధించును. అందువలన లింగ సంఖ్యల సంబంధ ముపపన్నమగునని తాత్చ 

రము, 15851 

అవతారిక [పాదులు [కియా విశేషములను ద్యోతనచేయును అనియే నిశ్చితమై 

యున్నది గాని, వానికి [దవ్యమును బోధించు సామర్థ్యమున్నట్టు లేదే? ఆని ఆశంకించి 

చెప్పుచున్నారు. 

శో (పత్యయేన వినా [పాది స్తత్రారై న (పయుజ్యతే 1 
ne) లి ఢ 

భేదేన తు సమాఖ్యానే విభాగః పరికల్పితః ॥ 84 

(పత్యయేన వినా = |పత్యయము లేకుండగ, |పాదిః = ఉద్, ని, మున్నగు పాది, తతో 

అరే = ఉద్గ్దతములు, నిగత ములు - అను నా యర్థమునందు, న, [ప్రయుజ్యతె = [ప్రయోగింప 

బడదు, భేదేన, సమాథ్యానే తు = (ప్రకృతి _పత్యయ విభాగము చేసి అన్వాఖ్యానమునందు, 

విభాగః పరిక ల్పితః = విభాగము కల్పింపబడినదే గాని అది అఖండమే. 

తాత్పర్య వివరణములు---- 'విగహ వాక్యమునందు నియతములగు ధర్మములు 

కొన్ని వృ త్తిపదమునందు భాసించునవి గొన్ని, వృత్తి వాక్యములు రెండింటను భాసించునవి 

మరికొన్ని - ఆని యిట్లు శబ్ద శక్తిని గూర్చిన నియమము గలదు. “__వాక్యే౭పినియతా 

ధర్మాః కేచి ద్యృతొ ద్యయో స్తథా” - అని ఈ సముద్దెశమున లిరీ వ కారికలో ఆ విషయ 

ముపపాదితము. కావున, విగహ వాక్యమునందు పయు క్రములయిన [పాదులకు |దవ్యమును 

బోధించు శక్తి లేదు. కాని ఏకార్థీభావ సామర్థ్యమునందు వృత్తి విషయమున ఆ శ క్రి వానికి 

కలుగును. ఉద్వతః నివతః అనునవి అఖండ శబ్దములు. 

(పకృతి [ప్రత్యయ విభాగము చేసి అన్వాక్యా నము చేసినపుడు, అందు (పకృతి 

భాగమునకు (క్రియా సాధన ముపసర్ణనముగా గల |దవ్య మర్థమనియు, అదియే [ప్రత్యయ 

భాగమునకును నర్థము, వేరర్భ్థము లేదనియు దెలియును. 
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శబ్దముల యన్వాఖ్యానము లోకసిద్ధమగు నర్భమును బట్టియే గదా. ఉపసర్గలకు వృత్తి 
విషయమున నిది స్వభావమని, సూ తమునందలి యర్థపదము బోధించును. అది లేనిచో, 
శబ్దమునందు కార్యము సంభవింపదు గాన క్రియ పతకీతమయినను, అది, సాధన శ కిని, 

తనతో అవినాభూతమై యుండుటవలన బోధించినను, దానితో అభిన్నమయిన్న [దవ్యమును 
బోధింపదు, ఆర్థపదమువలన |దవ్యము యొక్క |పతీతి సంభవించును. అదియే తత్సలము. 

1158 4॥ 

అభోతౌారిక్ సాధన శబ్దమునకు కారక శక్తి మాతమే అర్ధమయిన, అపుడు- 

శ్రో॥ అనంగీకృత సత్త్యం తు యదిగృహేత సాధనమ్ । 
విభ క్రిభిర్నయోగః స్యాత్ యథైవ తసిలాదిసు॥ : $685 

అనంగీకృత సత్త్వం =ఆశయమయిన [దవ్యము [గహింపబడనిదై , సాధనం యది గృృ్హ్యేత 

= సాధన శ్రి మా[తమె [గహింపబడినచో, తసిలాదిష యదై వ=తసిల్ [పత్యయాంత 

(తల _పత్యయాంతముల వలె, విభ క్తిభిః = సకల విభక్తులతోడను, యోగః నస్యాత్ = 
సంబంధము లేకపోయెడిది. 

తాత్పర్య వివరణములు--- “తతః అనునది తసిలంతము. 'త్మత' అనునది 

[తలంతము. ఇవి పంచమీ సప్తమీ విభ క్త్యర్థ (పధానములయిన అవ్యయములు. అసర్వ విభక్తి 

తద్ధితాంతములు. సకల విభక్తి సంబంధము వానికి ఉండదు. ఏకవచన మొక్కటియే 

యుండును. “ఉద్యత్' 'నివత్ ' - అను నీ వత్యంతములు గూడ [దవ్య [పధానములు కానిచో 

లింగ సంఖ్యలు లేకపోవును. బహువచనాంత పయోగిమ నుపపన్నమగును. 

సూత్రమునందలి ఆర్థగహణ బలమున, సాధన మ।|పధానమయి ద్రవ్యము ప్రధాన 
ముగ వాచ్యమగును. స త్యవచనత లభించును. కర్మకరణాది సంబంధమున సర్వవిభ క్తి 

యోగము కలుగును. బహువచన ముపపన్న మగును. అర్థ మొక్క-_టియే అయినను, తద్యాచక 

శబ్దములు భిన్న భిన్నములయినపుడు లింగ భేదము విరుద్ధము గాదు....ఏకార్థే శబ్దాన్యత్వాత్ 
దృష్టం లింగాన్యత్వమ్. 1565॥ 

అవతారిక___ అయినను, స్వరాది గణమునందు వతి|పత్యయము పఠింపబడుట 

వలన ఆవ్యయత్యము (పా ప్రించుచున్న దే యనిన చెప్పుచున్నారు. 

లో పాఠాదై ్యరవిభ క్రిత్వం వత్య నేష్యనుగమ్యతే | 

తేషా ముద్యత ఇత్య(త వ_కవ్యా న విభ క్రితా [1 586 

యః = ఎవరిచేత, వత్యంతేష = వతి (పత్యయాంత ములందు, పాఠాత్ = స్యరాది పాఠము 

వలన, అవిభక్రిత్వంజ విభక్తి రాహిత్యము, అనుగమ్య తే = అంగీకరింప బడునో, తేషాం 

= వారికి = వారి మతమున, ఉద్వతః ఇత్యత = “ఉద్యతః' - అనుచోట, సవిభ క్తితా = 

విభ క్రి యోగము, వ క్తవ్యా = అపూర్వముగ చెప్పవలసినదగును, 
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తాత్పర్య వివరణములు---- లోకమునందు |పయోగములలో విభ క్రీ విరహితము 

లుగ నగపడు వానికి అవ్యయ సంజ్ఞ చెప్పబడుచున్న వి. స్యరాదులందు వతి [పత్యయమును 

బఠించుటవలన అవ్యయ సంజ్ఞ కలిగిన, తదంతములు విభ క్రి రహితములు కావలెను. “అవ్య 

యాదాప్ సుపః” (2-4-82) అను సూతముచే విభక్తి పత్యయమునకు లుక్కు. రావలెను. 

ఆందుకని సవిభ క్రికతను (పతిపాదింపవలసి యుండును. “ ఉపసర్గాచ్చందసి ధాత్వర్థే' అను 

_పకృత సూత్రమునందలి అర్థపదము వలన ఆవ్యయత్యము పౌ ప్తింపదు. ఇట వతి |పత్య 

యముచే [దవ్యము టోధింపబడుచున్నది గాన నిది సత్వవచ నము. కావున నవ్యయ సంజ్ఞ 

(పవర్తింపదు. స్యరాది గణపాఠము వలన నవ్యయ సంజ్ఞ “తేనతుల్యమి "త్యాది సూత విహిత 

వతి (పత్యయాంతములకే యని భావము. 15861 

అవతారిక... ఇంతవరకును వతి ప్రత్యయ పరిక్ష చేయబడినది. ఆ |పసంగ 

మున, విషయాంతరమును  మహాభావ్యమున విచారింపబడిన దాని నుపపాదించుచున్నారు. 
వార్తిక కారుడు, “స్త్రీ పుంసాభ్యాం వత్యుప సంథ్యానం”' అని యొక వార్తికమును బరించెను. 

“స్రీః పుం శబ్దములకం టె బరముగా, వతి [ప్రత్యయనమునకు, తుల్యార్థమున, ఉపసంఖ్యా 

నము కర్తవ్యము" - అని యా వార్తికమున కర్ణము. “తేనతుల్య మిత్యాది సూూతములచే నేల 

సిద్ధింపదు ? అనగా, “న్రీ పుంసాభ్యాం నజ్ స్నణొ భవనాత్” (4-1-87) అను సూత 

ముచే, భవనమను నర్భమునకు బూర్యము ఆయా సూత్రములందు నిర్దేశింపబడిన అర్థము 

లందు, శ్రీ శబ్దమునకు “నజ” అను ప్రత్యయమును, పుమ్ శబ్ధమునకు స్నజ్ ఆను (ప్రత్య 
యమును విధింపబడినవి. అపత్యాద్యర్థములందు సామాన్యవిహితములగు నుత్సర్ష [ప్రత్యయము 

లను బాధించి ఆ శబ్దముల కా _(పత్యయములు వచ్చునట్లు, వత్యర్థమునందును, వతి [పత్యయ 

మును బాధించి నజ్ స్నజ్ |పత్యయములు రావలసియున్నవి. అపుడు గ్రీవత్, పుంవత్ 

అను రూపములు సిద్ధింపక పోవును. అందువలన నా శబ్బములకంచె బరముగ వతి |పత్యయ 

ముపసంఖ్యేయ మగును. 'వత్యుప సంఖ్యానమ్' అను వా ర్రికాంశమున, “వతి” అను పదము 
నకు “వతి పపత్యయార్థముని అని యర్థము. ఉపసంఖ్యానం అనగా, నజ స్నజ్ (ప్రత్యయ 

ములకు వచనముచే విధానము అని యర్థము. “కర్తవ్యమ్” అఆయధాాహారము. లేదా “వతి = 

వతి [ప్రత్యయము విధీయమానమయినపుడు, స్త్రీ పుం శబ్దములకు గూడ నది విధేయము అని 

యర్థము. అపుడు “వతి” అనునది సతిస ప్రమి యనుట. 

ఈ వా ర్తికము మహాభాష్యమున |ప్రత్యాఖ్యానము చేయబడినది. “ఆచార్య (పవృ తిః 

జ్ఞాపయతి, న వత్యర్థే నజ్ల్ స్నజొ భవతః । యదయం -స్ర్రీయాః పుం వదితి నిర్దేశం కరోతి ! 

ఏవ మపి న్ర్రీవదితి న సిధ్యతి. యోగాపేక్షం జ్ఞాపకమ్” - అని అచట భాష్య (గంథము. 

“ఉపసంథ్యాన మక్క_ర లేదు. ““న్రియాః పుంవత్”* అను సూ(త్రమున “పాణిని పుంవళ్ 

అని వతి |ప్రత్యయమును చేసియే, 'పుంసా తుల్యమ్' అను నర్భమును తెలియజేసెను. ఆ 

నిర్దేశము వలన, వతి |ప్రత్యయార్థమున నజ్ స్నజ్ పత్యయములు ప్రవ ర్రింపవు అని 

బకద్యాణ్తాతాటానలతాలంా పాలా నాాాకనాల 

వతు వచచంద... దడా దద వనాల లుతాయల. అద్యూరాడరరండా  ంరనళనాివో ంంరాలాయునారానాలాలాకాణాలగాక్తకకదరూదానుకారారానకనాకుటొరాంయలు అదం ఎ. 

కలై నం. లాలనగా. న. _ 
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58”, 588, 589 ] 
పొణీని జ్ఞాపన చేసెనని భావము. అందువలన “స్రేవత్' అను రూపమును సిద్ధించును = ఆ 

విషయ మెల్ల ఈ [కింది మూడు కారికలందు వ్యాఖ్యానింప బడినది. 

పదకొండము 

లో వత్యర్గం నావగాహేతే పుంపదిత్యస్య దర్శనాత్ । 

నజ స్నజా వపవాదస్య బాధకం తన్నిపాతనమ్ ॥ 587 

శ్లో॥ ఏతము(త్కా-మతో నూనం వత్యర్థం నళ్ స్నజా వితి | 

తయోః (ప్రవృత్తా వుత్సర్లో బాధనాన్నోపపద్యతే ॥ 88 

శో నఖ్ స్నఖా విహితౌ యేన స యోగో నావగాహతే | 

వతి (ప్రకరణం తద్ది లింగమేవం సమర్థ్యశే ॥ 589 

'పుంవత్” ఇత్యస్య = “పుంవత్ ” అను సూత నిర్దేశము, దర్శనాత్ = కనబడుట వలన, 
నల్ల స్నజొ = నజ, స్నణ్ = అను [పత్యయములు, వత్యర్హం = వతి [పత్యయార్లమగు 

థి ధే 
తుల్యార్థమును, న అవగాహేతే = [పవేశింపవు = తమకు విషయమును జేసికొనవు, తత్ 

నిపాతనమ్ = ఆ “పుంవత్” ఆను నిపాతము, అపవాదస్య బాధకమ్ = అపవాదయగు 

'స్నజ్”' విధాయకమునకు బాధకమగును. 

నూనం =నిక్చితముగ, నజ్ స్నణొ =నళ్ స్నజ్ పత్యయములు, ఏతం 
వత్యర్థం = ఈ వతి |ప్రత్యయార్థమును, ఉత్ క్రామతః ఇతి = దాటి, వదిలిపెట్టి పోవును అది 
నిశ్చితమనుట, తయోః |పవృతౌ = అట్టుగాక అవియే ప్రవర్తించిన బాధనాత్ == అవి వతి 

(ప్రత్యయమును బాధించును గాన, ఉత్సర్గః = బాధ్య శాస్త్రమునకు (పవృత్తి, న, ఉపపద్యూతే 

= ఉపపన్నము కాదు. 

యేన = వీ సూత్రము చేత, నల్ స్నా = నల్, స్నజ్ - అను (ప్రత్యయ 

ములు, విహితౌ = విధింపబడినవో, సః యోగః=ఆసూ( తము, వతి పకరణం = వతి 

(ప్రత్యయ [పకరణమును, న అవగాహతే = స్పృశింపదు, ఏవం హి = ఆనీ యీ విధముగ, 

తత్ లింగం = ఆ “పుంవత్” అను జ్ఞాపకము, సమర్థ్యతే = సమర్థింపబడును. 

తాత్పర్య వివరణములు--- *“'___స్రీయాః పుంవత్ భాషిత పుంస్కాత్ అనూజ్ 

సమానాధికరణే - స్రీయామపూరణీ (పియాదిషు”” _ (6-8-84) అని సూత్రము. అందు, 

“పుంవత్ ' అని నిర్షశింపబడినది. నిర్ణశమనగా ఉచ్చారణము. ఆ నిర్తేశము వలన, వత్యర్థ 

విషయము నుండి నణ్ స్న్ [పత్యయములు తప్పింపబడినవని తెలియుచున్నది. వత్యర్థము 

నందు గూడ నివి [పవ ర్తించిన, వతి |పత్మయమున కపవాదములగును గాన నిక వతి ప్రత్య 

యము వినబడకయే పోవును. కాని, ఆ సూత నిర్దేశమున వతి ప్రత్యయము వినబడుట 

వలన, ఆ |పత్యయముల కిది విషయము కాదని జ్ఞాపితము. 
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| [ 587, 558, 58 
పోనిండు. నిర్షశమువలన వతి (పత్యయమును, యథా[పా ప్రములగు నా [ప్రత్యయ 

ములును గూడ రావచ్చు ననరాదా యనిన, ఆ నిపాతనము వానికి బాధకమే యగునని, చెప్ప 

బడినది. ““బాధకం తన్ని పాతనమ్'. 153TH 

నిపాతలును అపవాదల వంటివే. కనుక వతి (పత్యయమే వాని కపవాదమగును. 

అవియే అపవాదములయిన, పబల శ|తువు లున్న పుడు, దుర్భలమగు ఈ ఉత్సర్గ మెట్టు 

నిలువగలదు ? నిలిచినదనిన, నవి దీని జోలికి, రావను నిశ్చయము కలదనుట. అపవాద 
శాస్త్రము, తాను |పవ ర్తించుచు, స్వవిషయమున సామాన్య శాస్త్రము (పౌ ప్రింపదని సూచించి 

నటైె. నిపాతనము గూడ యథా (పా ప్తములగు (పత్యయములను ఇట బాధించును. సర్వాధి 

సూత భావ్యమునందు '“నిపాతన మహ్యేవం జాతీయక మేవ. బాధకాన్యేవ నిపాతనాని” అని 

వ్యవస్థాపితము. కావున వత్యర్థమున = పురుమనివలె యను నర్గమందు “పౌంస్నమ్' అను 

రూపము సాధువు కాదు, 115051 

ఈ 'పుంవత్ ' అను నిరశమను లింగము = ఆనగా అనుమానము = అనగా జ్ఞాప 

కము, “ప్రీ పుంసాభ్యాం నళ స్నజొ ౬ భవనాత్” (4-1-87) అను సూతము, వతి 

(పత్యయార్థ విషయము నా కమింపదు ఆని జ్ఞాపనము చేయను. అందు కారికలో వతి [పక 

రణము నని చెప్పియున్నది. అనగా ““తేనతుల్యం [కియాచేద్వతి:ః” (5-1-115), “త్మత 

త స్యేవ” (5-1-118), “'తదర్హమ్ (5-1-117) అను మూడు సూతముల విషయమును 

ఆ|కమింపదని భావము. 

కనుక యోగా పేక్షం జ్ఞాపకమ్”' అను భాష్యకారుని వచనమునకు, “యోగా న 

పేక్షత ఇతి = యోగా పేక్షమ్” = మూడు సూ తములకును సంబంధించునది యనియు 

నర్ధముగా నోపును. 

(పదీప [గంథమునందు, “స్రీ పుంసాఖ్యాం! - అను యోగము వత్యర్థమునందు 

[బవ్రర్తింపదను నర్ధమునకు, “పుంవత్* అనునది జ్ఞాపకము. కావున త్రీ శబ్ద విషయమున, 

నజ్ [ప్రత్యయమును గూడ నిది బాధించును. కాగా న్రీవలె నను నర్గమున, “శ్రీవత్' అను 
ప రు థె © 

రూపమే సాధువుగాని 'స్తెఇమ్' అను (ప్రయోగము సాధువు గాదు. “పఫుంవత్' అని సూత్ర 

మున నుచ్చరింపబడుట వలన నది “స్నజ్ల' ప్రత్యయ విషయము మా[తమే యనుకొనరాదు. 
అని వ్యాథ్యానింపబడి నది. 15891 

అవతారిక. ఉపమాన సమాస విచారము (పధాన (ప్రస్తుతము. ఆ |పసంగ 

మున (పా ప్రమయినది వతి (పత్యయ విచారము. ఈ ఉపమాన విచార సందర్భములో పరీ 

కంప వలసిన విషయాంతరమును గలదు. ఆది యేదియన_. అనేకములగు నుపమేయముల 

కుపకారకముగ నొకే యొక ఉపమానముపా త్రమయిన వాక్యమునందు, ఉపమేయము 

లనేకము లగుటచే, ఉపమానములను గూడ నన్నింటిని గల్పింప వలయునా ? లేక, ఒ'కే 

యుపమాన ముపకరించునా ? అని సంశయము కలుగును. ఆ విషయము పరీక్షింపబడును. 

లత న వ న క 

|. న్ వ్ షు 

క... 
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లో ఆభిచే నోపమానస్య భిన్నార్థోపని పాతితా | 

ఊహ స్తదోవమానానా మంగవన్నో పలభ్యతే [1 500 

ఉపమానస్య = ఉపమానమునకు, భిన్నార్థోప నిపాతితా = వేరు వేరు ఉపమేయముల కుపక 

రించుట యనునది, అభేదే న భవతి = అభేదము చేతనే = తన కనేకత్యము లేకుండగనే, 
సంభవించును, తథా = ఆ విధముగనే, ఆంగవత్ = శరీరావయవములకు వలె, ఉపమానానాం 

= ఉపమానములకు గూడ, ఊహః = ఊహ == అనగా వచన భేదకల్పన, న ఉపలభ్యతే == 

ఆగపడ లేదు. | 

తాత్పర్య వివరణములు--- _పధానములును, (గుణములును = అనగా) ఆ|ప్రధాన 

ములును నని రెండు విధములుగ పదార్థము లుండును. అందు గుణములు [పధానమున కుపక 

రించుటకై |పయోగింపఎడును. ఆ ఉపకారమున కనుగుణముగ గుణములు తమ్ము సవరించు 

కొనును. అది న్యాయము. ఉపమాన మొక్క_టియే నిర్జేశింపబడినను నది యనేకోపమేయముల 

కుపకరించుటకు సమర్భమయినచో నది మారనక్క_ర లేదు. ఆనగా తాను ననేకోపమానము 

లుగా కాజనిలేదు. 

యాగములు [పకృతి యాగములు, వికృతి యాగములు నని రెండు విధములు, 

సకలాంగోపదేశములు కలవి (పకృతి యాగములు. వికృతి యాగమున 'ఉహాిచే గొన్ని 

యంగములు [పకృతి యాగముల నుండి సంపాదనీయము లగును. శబ్దముల లింగవచన 

భేదము గూడ వికృతులలో కల్పింపబడవలసి యుండును. కాని ఉపమాన పదము లుపమేయ 
ములను బట్టి వచన భేదమును గల్పించుకొనుట సమ్మతము గాదు. శరీరావయవ వాచకముల 

కును జాతివాచకముల పేళ్ళకును, ఉపమాన శబ్దములకును, ఇం|దియ వాచక ములకును 

“ఉహ యుండదని ఊహ సం (పదాయజ్ఞుల ఆమ్నాయము, ““ఆంగాని, జాతినామాని, ఉపమా 

ఇంద్రియాణి చ, ఏతాని నోహం గచ్చ ని" అని చెప్పుచున్నది. 

అంగములకు ఊహ” లేదనుటకు వై దికోదాహరణము-- 

““'యత్పపర్మాయుమకృతో రోవాపద్భి _ 

రాహతాగ్నిర్మా తస్మాదే న సః పమోచయతు'' 

అని మం్యతము = ఇదియే-- 

"యత్పపర్మాయుమకృతో రోవాపద్ధి రాహతే । 
ఆగ్నిర్యాతస్మా దేనసో విశ్వాన్ ముంచత్వం హసః 1 

అని ము[దదితమయిన త్రెత్తిరీయ సంహితా ([గంథమున నగపడుచున్నది. 

(పకృతి యాగమున నొక్కు పశువునకే ఉపాలంభము. కనుక అది ఏకపశుకము, 

వికృతి యాగములు ద్విబహుపశుక ములు, 
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రెండు పశువులు గల వికృతియాగమున, పశు శబ్దము “'పకూ' అని ద్వివచనాంత 

ముగ నూహింపబడినదే గాని “ఉరఃి అను అంగవాచకము “ఉరసీ” అని మార్పృబడలేదు. 

అంగి ఖేదమువలననే అంగము౪ సంభ్యాభేదము సిద్ధించునని తాత్పర్యము. బహుపశుకమగు 
వికృతి యాగమునందును, *పశవఃి అని మారినను, 'ఉరాంసి” అని అంగవాచకమునకు 

మార్పు లేదు- 

ఇది అంగ నామముల కూహ లేదనుట కుదాహరణము. ఇర్టే ఉపమా నవాచకముల 

కును నది లేదు. చూడుడ.-- 

మం॥ “కళ్య కేవాంసా అచ్చి [దే శోణీ కవషోరూ సేకవర్డే'' 

అని మంత్రము ఇందు, కశ్యప, కవష, |సేక అను నివి మూడును ఉపమాన వాచకములు. 

కళశ్యపమనగా కచ్చపము = తాబేలు కవష మనగా నొక జాతి చేప. (సేక మనగా కరవీరము 

= గన్నేరు. అట ఉపమేయముల లింగ సంఖ్యలను బట్టి ఉపమానములకు మార్చు లేదు. 

1590 

అవతారిక... ఉపమానముల కుపమేయములను బట్టి లింగవచన భేదము ఉఊండ 

టోదను విషయమున నింకొక వైదిక సంవాదమును జూడుడు. 

శ్లో॥ గవేధుకే చరౌ దృష్టా గోవికర్తాకవాపసయో | 

పశూరుుద ఇవహ్యేళా విత్యేకవచన (శుతిః ॥ 591 

గవేధుకే = త్యణములలో నొక జాతిచే నంస్క_రింపబడిన, _చరౌ = చరుయాగమునందు, 
గోవికర్ణాక్షవాపయోః = గోవికర్తుడు, అక్షవాపుడు అను వారికి, ““పకారుద ఇవహ్యాతౌ”” 

= అను నీ మం్యతభాగమునందు, రుద ఇతి ఏకవచన |శుతిః దృష్టా = 'రుదఃి అని ఏక 
వచనాంతమె ఉపమానముగ నగపడుచున్నది. 

తాత్పర్య వివరణములు- మం॥ “రుద ఇవై తౌ గోవికరాక్షవాపౌ పహ అభి 

మన్యేతే” అను మం[తము వేదమున గలదు. గవేధుక మనగా నొక జాతి గడ్డి. దానితో 

సంస్కరింపబడిన హవిస్సు గల యొక చరు[దవ్యక యాగము. అందు, గోవికర్తుడు, అక్ష 

వాపుడు అని ఇద్దరు, యజ్ఞ పళుచ్చెదకులు గోవును చేధించువాడు గాన, గోవికర్తుడు, 

అక్షము లనగా తాం(డచెట్టు గింజలు. వానిని భూమిలో చల్చువాడు అత్షవాపుడు. వారికి 

రుదు డుపమానముగా చెప్పబడినాడు. కాబట్టి మంత దృష్టమయిన యీ ఏకవచనాంతోప 

మాన శబ్దము వలన, ఉపమానము, ఏకవచనాంతముగనే అనేకోప మేయముల కుపస్కా రక 

మగునని తెలియుచున్నది, 1591n 

అవతారిక ఉపమేయము లనేకములయినపు డుపమానములును ననేకము 
అయిన. 
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శో ఉసమానస్య భేదాచ్చ బహుషు స్యాదజో విధిః | 

కాశ్యపా ఇతి లోపస్స్యాతథా (ప్రతికృతిష్వపి ॥ ఫ్9్రి2 

ఉపమానస్య = ఉపమానమునకు, భేదాత్ = అనేకత్వమువలన, బహుషు = బహ్వర్ధమునందు, 
అః విధిశ్చస్యాత్ = “అల్ ' అను [ప్రత్యయ విధానమయ్యెడిది, తథా ==ఆ విధముగా, 

(పతి కృతిష్వపి = [పతికృ తులు ఒక్ వ్యక్తికి బొమ్మలు, పోటోలు, విగహములు ఆర్థమయి 

నపుడును, కాళశ్యపాః* ఇతి = 'కాశ్యపాఃి అను రూపమునందు, లోపః స్యాత్ = అజ్ [ప్రత్య 

యమునకు లోపము వచ్చెడిది. 

తాత్పర్య వివరణములు._ “ య౯ఖోశ్చ” (2-4-64) అని యొక సూ|తము. 

“గర్గ మున్నగు పాతిపదికములకు, “గర్లుని సంతానము అను నర్ధమున “యజ” అను 

[ప్రత్యయము విహితము. అరే, “విది = మున్నగువానికి “అల్” పత్యయము విధింపబడినది. 

“గార్ల బైద మొదలగునవి తదంతములు. [పవరాధ్యాయమున (పసిద్ధములయిన గోత్రము 

లను బోధించు పదములు, గార్డ్య గోతమువారు బద గో|తమువారు అందరు గదా. ఆగర్గబీ 

దాపత్యము లనేకములను జెప్పదలం చినపుడు “గార్జ్యుడు' - అనునట్టు. గార్గ్యులు అనరు* 

గర్గులు అందురు. అరే బిదులందురు. అనగా బహుత్వమున, ఆ ప్రత్యయములు ' రెండును 

లోపించునని ఈ సూత్రము తెలియజేయును. 

“'యణకోశ్ళ్చ' అను సూ[తములోనికి పూర్వ సూ|తము నుండి “బహుషు' అను 

పద మనువర్తించును. ఆ (పత్యయములు బహుత్యమును తెలియచేసినపుడు వానికి లుక గు 

నని యర్థమా ? లేక తదంతముల బహుత్వముననా ? అని ప్రశ్నించి, మొదటి పక్షమున, 
ఒక గార్ల్యుని అపత్యములు, అని వివక్షించినపుడును, ఇద్దరు గార్ల్యుల సంతానములను చెప్ప 

దలంచినవుడును లుక్కు రాకపోనును. ఎందువలననగా నచట గార్గ్యస్య, అపత్యాని, 

గార్గ్యయోః అపత్యాని” అనుచున్నారు గదా. య|క్రాత్యయ మచట ఏకవచనాంత. ద్వివచ 

నాంతముల కంచె బరముగ నుత్పన్నము గదా అని యామ్మేపించిరి. తదుపరి _ “హపోనిండు, 

యజంతముల బహత్వమున లుక్కు. వచ్చునందము' - అని సవరించి బదులు చెప్పబడినది, 

దాని పెనను మరల నాక్షేపము గలదు. 

“అట్టనుటకు వీలు లేదు. అపుడు 'కాశ్యపాః' అనుచోట అక |పత్యయమునకు 

లుక్కు. రావలసి వచ్చును. ఆది వచ్చినచో “కళ్యపాః' అనియే యగును. 'కాశ్యపాః' అను 

టయే సమ్మతము = అని (పత్యాకేపము చెయబడినది. 

'కాళ్ళోప్తాః' అన నేమి యర్థమో చూతము. కశ్యప మహర్షి అపత్య మొకడు 

కాశ్యపు డనబడును. ఆకా శ్యప శబ్దము, అజ్ పత్యయాంతము. “కాశ్యపునివంటి (పతి 

కృతులు” ” - అను నర్ధమున 'కాశ్యపాఃి (కాశ్యపులు) అని యగును. పతికృతు లనగా 

బౌమ్మలను కొందము. అపుడు, “ఇవే |పతికృతొ'' (5-8-96) అను సూత్రముచేత “కన్” 
అను (ప్రత్యయము |పతికృతి బోధకము వచ్చి, “జీవికార్థ చాపణ్య'' (5-8-99) అను 
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సూూతముచే, లుప్త మగును. కాగా కాశ్యపుని [పతికృతులు (బొన్ములో, పోటోలో) అను నర్భ 

మున 'కాశ్య్ళపాఃి అని యేర్చడినది. 

ఇచట మొదట అజుంతమగు “కాశ్యపః ఆనునది ఒక అపత్యమునే తెలియజేయు 

నది, కన్పత్యయమునకు 'లుప్పు” వచ్చి లోపించిన తరువాత, అజుంతము బహు [పతికృతు 

లను చెప్పుచున్నది. కనుక రెండవ పక్షమున అజ్ |[పత్యయమునకు “లుక్కు.” రావలసి 

యుండును. “కశ్యపాః'” అనవలసి యుండును. “కాశ్యపాః” అను రూపమే సమ్మతము, 

అని “*తదాజస్య బహుమ శేనై వాన్రియామ్”” (2-462) అను సూూతములో మహో 

భాష్యమున విమర్శింపబడినది. 

(పకృతమునకు వ త్రము. ““అజక్ యః బహుషు తస్య లుక్” = “బహ్వర్థ బోధ 

కము అజ్ |పత్యయమయినపుడు దానికి లుక్క-గును' = అని యొక వ్యాఖ్యానము. ““అజన్తం 

యదృహుషు, తదవయవస్య అలః లుక్ *” అని మరియొక వ్యాఖ్యానము. ఇట మహాభాష్య 

మున మొదటి పక్షమే స్థాపితము. ఉపమేయముల భేదమువలన ఉపమానములు గూడ భేదించు 

ననిన, ఉపమేయములగు |పతికృతులు, అనేకములు గాన, ఉపమానమయిన కాశ్యపులును 

ననేకులయిన, అజ్ పతయ మచట బహ్వార్థ బోధకమగును. అపుడు మొదటి వ్యాభ్యానము 

నను, లుక్కు. రావలసియుండును. ఆది భాష్య విరుద్ధము. (పతికృతు లర్థమయినపుడు 

“కళ్యపాః' అని అనిష్టరూపము [పసక్తమగును. అందువలన ఉపమేయములకు భేదమున్నను 
ఉపమానములు భేధింపవని సిద్ధాంతము. 1592 n 

అవతారిక... కాశ్యపః ఇవ (పతికృతయఃళి = కశ్యపుని ఆపత్యమువంటివి 

పతికృతులు - అను స్థలమున “కన్” [పత్యయమునకు “లుప్పు" వచ్చిన తరువాత, లుబంత 

మునకు లింగవచనములు క|న్పత్యయ పకృతికివలెనె ఉండునని చెప్పబడుటచే, “కాశ్యపః” 

అని వికవచనాంత మె [పయోగార్డము గదా ? “కాశ్యపాః' అని యెట్టగును ?- అను (పళ్న 

యును, దానికి సమాధానమును ఈ కారిక పూర్వో త్తరార్థములచే పతిపాదింపబడినవి. 

చూడుడు 

శో॥ ఏవం తు యు క్రవద్భావా దత్రెకవచనం భవేత్ । 
ఎట (జీ 

ఏవం తు = ఉపమేయములు భిన్నములై నను నుపమాన మేకవచనాంతమే అయిన, యుక్తవ 

ద్భావాత్ = యు క్తవద్భావము వలన, అత = “కాశ్యపాః' (కాశ్యపుని (పతికృతులు) అను 

చోట, వకవచనం భవేత్ = “కాశ్యపః” అని ఏకవచనము [పా ప్తించుచున్నది. 

తాత్సర్య వివరణములు- “లుపియుక్త వద్య్య క్రి వచనే” (1-2-51) అని 

అలిదేళ సూ తము. లుప్పు వచ్చినపు డా లుబంతమునకు లింగవచనములు (పత్యయార్థ 

యు క్తమగు (పకృత్యర్థ మును బట్టి (ప్రవ ర్తించునని యర్థము. 

“కాశ్యవుని వంటి | పతికృతులు" అను నర్థమున, _పతికృతులు అనేకములయినను, 

ఈ అతిదేశ స్తూతముచే ఏకవచనమే రావలసియున్నదని యాశ్నేపము. 

నముడ్దేశము 1019 పదకొండము 

594 ] 
అవతారిక. ఈ యాశేపమునకు పరిహార మిట్టు |త్రేకషితము- 

లో లుమ్మనుషే తథో కం స్యాల్సింగ వై ్యక స్యసిద్దయ || 598 

లుమ్మను ష్యె = “లింగ సిద్ధ్యర్థం లుమ్మనుషే” ఆను వా ర్తికమునందు, లింగస్య ఏక స్య = 

ఒక్కా లింగము మా(తమునకే, సిద్ధయే = సీద్ధికై, తధా = “లింగవచన సిద్ధ్యర్థమనక, లింగ 

సిద్ధ్యర్థం' అని, ఉక్తం = చెప్పబడినదయి, స్యాత్ = ఉండును. 

తాత్సర్య వివరణములు---- లుపీ యు క్రవత్ అను నతిదేశ సూూతముచెత (పకృతి 

లింగాతిదేశమే ఆపేకితము. వచనము అభిధేయముల వచనమే (పవ ర్తించును. 'చంచవంటి 

మనుష్యుడు’ = చంచా ఇవ మనుష్యః, = చంచా అని యగును. చంచా శబ్దము స్రీ లింగము. 

గడ్జిబొమ్మ అని యర్థము. |ప్రత్యయార్థము మనుష్యుడు. వచనము |ప్రత్యయార్థానురోధి, 

లింగము మ్యాతము [పకృతి లింగము-- జ 

“చంచామనుక్ష్యాః' చంచే మనుష్యా. చంచాః మనుష్యాః - అ ఇట్లు మనుష్య 

సంఖ్యను బట్టియే వచనములు. లింగము మాతతము స్రీ లింగమే | ఆ విధముగనే 'కాళ్యపాః 

(కాశ్యప ఇవ పతికృతయః) అను స్థలమునను, అతిదేశము వలన పుంలింగము మాతమె. 

వచనము పతికృతురి బహువచనమే సాధువగునని భావము. 1598 

అవతారిక్ —- కాశ్యపుని [పతికృతులు, అను నర్భమున యు క్రవద్భావము వలన 

'కాశ్యపఃి - అని ఏకవచన మెందులకు రాదు? లింగ సిద్ధ్యర్థమను వా ర్రికమున కేవల లింగ 

[గహణమున్నను, సూత్రమున వ్యక్తి వచనములు రెండును నతిదేశింపబడినవి గదా. “మనుష్య 

లుపి 'పతిషేధఃి - అను వార్షిక [పామాణ్యము వలన, లుబంతము అమనుష్య వాచకమయి 

నపుడు ఆతిదేశ (ప్తాప్తమగు ఏక వచనము తప్పదు గదా" అని ఆశంకించి వేరొక పరిహార 

మును జెప్పుచున్నారు. 

శో॥ ఉసమేయేసు భిన్నేసు కించిదేకం (ప్రవర్తతే । 

(పత్యయస్య విధౌ తత్ర నిత్యం యు క్షవదిస్యుతే 11 594 

భిన్నేష ఉప మేయేష = ఉపమేయము లనేక ములయినపుడు, కించిత్ ఏకం = ఏదియో యొక 

పత్యయస్య నిమి త్తం = క (న్పత్యయ నిమి త్రము = అనగా ఉపమానమె, (ప్రవర్తతే = పరి 

చ్చేదకముగా వర్తించును, తత్ర నిత్యం = అట్టియెడ నియతముగ, యుక్తవత్ ఇష్యతే = 

యు _క్త వద్భావము సమ్మతము. 

తాత్పర్య వివరణములు--- [పతికృతులు, నానా వాని నుపమించు = పరిచ్చేదించు 

ఉపమాన మొక్క_టియే, ఇట్టి స్థితి యన్న పుడు, అనగా ఉపమించుట అను వ్యాపారమున 

నొక యుపమానము అనేకోపమేయములందు నడిపించిన, 'లుపి యు క్షవత్' అను ఆతి దేశము 

నియతముగ [పవర్తించి, ఏకవచనమే పా ప్తించును, అది యిష్టమే అగుటచే, అనిష్టాప త్తి 

యేదియు లేదు. 15941 
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అవతారిక... ఇక నుపమాన ముపమేయముల ననేకములను సంస్క-_రించుటకు 

దానును భిన్న భిన్న మై వ్యాపరించినపుడు “కాళ్యపాః” అను బహువచనాంత రూపము సిదమే.. 
ధ్ 

లో యదా (పత్యుపమేయం తు తదేకె కమవసితమ్ | 
య థి 

తదా బాహ్మోర్ధ భేదేన తద్దితాంతం (సచీయతే i 595 

యదా తు= ఎపుడై తే, (పత్యుపమేయం = ఒకొ॥ొ) క ఉపమేయముగా, తత్ వకైకం == ఆ 
ఉపమాన మొక్కొకటి, అవస్థితమ్ భవతి = వ్యాపారముగలిగి యుండునో, తదా = అపుడు, 
బాహ్యార్థ భేదేన = ఐయట ఆర్థముల భేదముచే, తద్ధితాంతం = కన్ లుబంతము, (పచీయతే 

= (ప్రచయమును = అనేకత్వమును బొందును. 

తాత్సర్య వివరణములు--- కాశ్ళోపునివంటి [పతికృతి యొకటి అయినచో దానిని, 
“కాశ్యపః అందుము. రెండవదియు నంతియే, మూడవదియు నంతియే. అనేక |పతికృతులను 

అనేకోపమానములు పరిచ్చేదించిన వనుట. అచట (పతికృతిబోధకమగు కన్ [ప్రత్యయము 

లోపించిన శదబ్దరూపము లనేకములకు “కాశ్యపశ్చ, కాశ్ణపశ్చ, కాశ్యపశ్చ = కాశ్యపాఃి 

అని సరూ పెక శేషము. ఈ ఏకశేష వృ_త్రియగు “కాశళ్ళ్ణపాః' అను శబ్దమునందు “లుపి 

యు క్రవత్ వ్యక్తివచనే” (1-2-51) అను లింగవచనాతిదేశము [పవర్హింపదు. మొదటనే 
అది ప్రవర్తించి యున్నది గదా. 

శ్రి 

“కాశ్యపః ఇవ అయం పతికృతి సమూహ” అని వివక్షించి మొదటనే ‘కన్’ 
ప్రత్యయమును (బవ ర్తింపచేసిన యెడల నపుడు యు క్రవదతిదేశమునకు వ్యాపారముండును. 
అపుడు పకృత్యర్థమునకు సంఖ్యా భేదముండును. అది యు క్రవదతిదేశమునకు గారణ 
మగును. ఇపుడు |ప్రతికృతుల కనేకత్వము. ఆది బాహ్యపదార్థముల భేదమువలన గలిగినది. 
అది అతిదెశముచే దొలగునది కాదని భావము. కాగా ఉపమేయ సంఖ్య ననుసరించి ఉపమాన 
ములు భిన్నములయినపుడు 'కాశ్యపాః' అను తద్ధితాంతమునకు (పచయము సమ్మతమే.॥595॥ 

అవతారిక... ఏమండీ ! ఏకేన శబ్దము గూడ లుబద్ధకమే గదా. అదియే 

[పచీయమాన మాయె, యుక్త వద్భావ మేల రాదు? అని యాశంకించి నిదర్శనమును జూపు 

చున్నారు. 

శ్లో యధా సమూహ (ప్రచయే ద్విగూనాం భిన్న సంఖ్యతా | 

పంచపూల్యాదిషు, తధా లుబంత (పదయే భవేత్ ॥ 596 

పంచపూలీ ఆదిమ = “పంచపూలీ” మున్నగు వానిలో, సమూహపచయే, సతి = కాని సమూ 
హమునకు అనేక త్యమున్న పుడు, యథా ద్విగూనాం= ఏ |వకారముగా, ద్విగుసమానము 
లగు, భిన్న సంఖ్యతా, భవతి = బహుత్వ సంఖ్య, కలుగునో, తథా లుబ న్ల పచయే భవేత్ 

= ఆ విధముగనే లుబ న్రముల కనేకత్యమునందు భిన్న సంఖ్య కలుగును, 
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తాత్పర్య వివరణములు నిదర్శనము ద్విగుసమా సము. పంచానాం పూలానాం 

సమాహారః = పంచపూలీ. లేదా పంచపూలాః సమాహృతా పంచపూలీ. “అయిదు గడ్డిక ట్టల 

మొత్తము అని యర్థము. ““ద్విగురేక వచనమ్ (2-4-1) అను సూత్రము, ద్విగువు, అర్థ 

మనేక మయినను, అది ఏకము వంటిదిగనే వ్యవహరింపబడునని, ఏక వద్భావమును విధించు 

చున్నది. కనుక గడ్డికట్ట లయిదయినను, “పంచపూలి' అని ద్విగుసమాసము, తద్భోదక 

మేకవచనాంత మే లోకమున [1పయోగింపబడుచున్నది. 

“అటువంటి అయిదేసి కట్టలు మూడు అని చెప్పదలంచినపుడు, “'పంచపూల్యః' 

అని చెప్పవలెను. అది ఏక శేష వృత్తి, పంచపూలీ చ పంచపూలీ చ, పంచపూలీచ = 

పంచపూల్యః అని విగహ వాక్యము, 

ఈ ఏకశేష పదమునం దేకవద్భావ మేల మరల రాదు? అని మహాభాష్యమున, 

నాశంకించి, “ఏక శేష (పతి షేధాచ్చ” అసి వాక్యకారుడు వా ర్తికముసు రచించెను. ఏక శేష 

విషయమున నేకవద్భావమునకు |ప్రతిషేధము చెప్పవలెనని యర్థము. దీనికి సమాధాన వార్తి 

కము - ““నవాన్యస్యానేకత్వాత్ ” అనునది. ““ప్రతిషేధము చెప్పనక్కర లెదు. ఏకవద్భావ 

విధాయక సూ[తము, మొదటి ద్విగుసమాసార్థమునకు వకవద్భావమును విధించినది. తరువాత 

ఏక శేషా నంతరము, ద్విగ్వర్థ ముల సముదాయము ద్విగ్వర్థ ము కాదు. దానికే గదా ఏకవద్భా 

వము ! ఒక పుడదియు ద్విగ్వర్థమయినను, బహిరంగము. పాథమ కల్పిత ద్విగ్వర్థ ము అంత 

రంగము. అంతరంగ మయిన ద్విగ్వర్థ మున నేకవద్భావము చరితార్థముగాన నిట [_బవర్తిం 

పదు - అని సమాధాన తాత్పర్యము. 

ఆ విధముగనే లుబంతము మా[తము వలన [పతీయమానమే లుబర్ధము. ఏక శేషా 

నంతర మది శబ్దాంతర మగును, కావున యుక్త వద్భావ మిచట 1పవర్తింపదు. మరియు 

[పాథమ కల్పిక లుబర్థ మంతరంగము ఏకశేషానంతర లుబర్భము బహిరంగయిను గదా ॥ః 

అని భావము. 
115906! 

అనతారిక్ ““దృష్టాంతమునకును దార్జాంతికమునకును వై షమ్యము కలదు. 

ద్విగుదృష్టాంతము లుబంతమునకు నప్పదు అని యీ కారికయందు పతిపాదించుచున్నారు. 

శో (పచయే భిద్యమానే త్తు సంకథ్యాపూలేషు భిద్యతే | 

అర్ధ భేదో లుబంతేషు నైవం కశ్చన దృశ్యతే ॥ 597 

(పచయే భిద్యమానే తు = ప్రచయము = బహుత్వము, _ భేదించినపుడు, పూలేష సంఖ్యా 

భిద్యతే = గడ్డి కట్ట్టయందు, సంఖ్య భేదించును, ఏవం లుబంతేషు = కాని ఆ విధముగ, 

లుబంతములందు, కశ్చన అర్థభేదః = అర్థభేద మేదియు, న దృశ్యతే = అగపడుట లేదు. 

తాత్పర్య వివరణములు---- పంచపూలీ = అయిదు గడ్డి కట్టలు. పంచపూల్యః = 

పదునైదు గడ్డి కట్టలు. పంచపూల్యౌ = పది గడ్డి కట్టలు. ఈ విధముగ, ద్విగుసమాసమున 
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కును, ఏక శేషకును అర్థమున నెంతయో భేదము గలదు. ఒకచో పంచసంఖ్య, ఆనగా ద్విగువు 

నందు అవచ్చేదకము. ఏక శేష పదములందు, దళ సంఖ్యా పంచ సంఖ్యలు వేరు వేరుగా 

ఆవచ్చేదకములు. అందువలన, ద్విత్వ, బహుత్యములకు పచయము భేదించినపుడు, ద్విగ్వర్థ 

మగు సంఖ్యకంటె వేరుసంఖ్య ఆగపడుచున్నది, కావున నది ద్విగువు నర్థము కాదు కాబట్టి 

మహాభాష్యమున, ““నవాన్యస్యానేకత్వాత్ '* అని చెప్పబడిన పరిహారము యు క్తమే. కాని, 
లుబంతమున నా విధమగు నర్గభేద మేమియ నగపడదు. ఉపమానములకు (పత్యేకముగ 
నాయా బహూపమేయములతో సంజంధము గలిగి, తరువాత పచయమును వివకించినపుడు 

ఏకశేష రాగా, ఏ యర్థము బోధ్యమగుచున్నడో, అదియే యర్థము, ఒకే ఉపమానమునకు, 

అనేకోపమేయముల సంబంధము కలిగినపుడు, మొదటనే బహువచనము పవ _ర్లించినపుడును 

(పతీతమగుచున్నది. అందువలన అర్థములో భేదము లేనందున (పకృతమున (పచయార్థ 

మును లుబర్థమె కాబట్టి వచనాతి దేశము కలుగవలసినదే. 

ఒక |పశళ్న- అర్థభేదము లేదందువేమి ? స్పష్టముగ నున్నదే ? ఎట్టనగా- పతి 

కృతులకు (ప్రత్యేకముగ నుపమానముతో సంబంధమును గల్పించినపుడు, ఏక శేష | పవ_ర్తించి 
బహువచనాంతముగ “కాశ్యపాః అని పయోగించిన, నొక్కాక [పతికృతికిని కాశ్యపుడు 

ఉపమానమని తెలియవచ్చుచున్నది. అట్టుగాక ఒకే ఉపమానమునకు బహూపమేయములతో 
సంబంధమునందు _పతికృతుల సమూహనునకు ఒకే కాశ్యపుడు ఉపమానమని యర్థమగును. 
(పతికృతుల పరిచ్చేదము సమానమే అయినను, భేద మిట్టు స్పష్టము గదా ! 

అనిన, సత్యమే. ఈ ప్రశ్న లేకపోలేదు. ఈ భేదము లేదనుట కవకాశము లేదను 
కొనుడు. కాని, పచయమునందును, ఆనగా ఏకశేష యందును, లుబంతము యొక్క. అర్థము 

లేకపోదు. 

లుబంత మున కర్భము (పతికృతి. అదియే [పచయమునందు బహుత్వమును బొందు 

నది. అది వేరుగాదు మరియు, (పచయమును వివక్షించినపుడే యు క్షవద్బావమునకు కృత్య 
ముండును. “కాశ్యుపునివంటి వాడు కాశ్యపుడు” అందుమనుకొనుడు. అచ్చట యు క్తవద్భావ 

మున కేమి పని గలదు? అచట (పకృత్యర్థమును కశ్యపాపత్యమే. క[న్పత్యయార్థమును 

కశ్యవుని అపత్యమే. 

అదియును గాక, కాశ్యప ఇవ [పతికృతయః = “కాళ్యపుని వంటివి బొమ్మలు, 

అందుమనుకొనుడు. అచట 'పతికృతయః' అనునది వకశేష  యగుటవలన, 

బహుత్య నిశృయము కలుగును. 

వానికి 

కావున బహిరంగిమగు నర్థము సంభవించినపుడే అతిదేశము (పవ ర్తింపవలసి 
యుండును, కాగా “కాశ్యపాః' అను బహువచనాంత రూపమునకు సిద్ధిని మరియొక (ప్రకార 

ముగా జెప్పవలసి యుండును. ఏకశేష చేతనైనను నది సిద్ధించుననుట కుదురదు. ॥5987॥ 
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అనోతారిక_ ఆ [ప్రకారమే యీ కారికలో జెప్పబడుచున్నది. 

శ్లో॥ యేషాపమేయవచనః శబ్బొన్యో న (ప్రయుజ్యతే | 

ఉసమాసస్య త(త్రానై ్యః సంభ్యాయా భేద ఇప్యుతే 1 598 

యేషు = ఏ లుబంత శబ్దములందు, ఉపమేయ వచనః = ఉపమేయ వాచకమగు, అన్యః 

శ బ్బః = వేరొక శబ్దము, న [పయుజ్యతే = పయోగింపబడ దో, తత ఉపమానస = అచ్చట 

ఉపమానము యొక్క, సంఖ్యాయాః కా సంఖ్యకు, చఛేదః = భేదము, అనై $ః ఇష్యతే = ఇతరు 

లచే ఆంగీకరింపబడు చున్నది. 

తాత్పర్య వివరణములు- కొన్ని 'కన్' లుబంత శబ్ద (ప్రయోగములలో, పరిచ్చే 

ద్యము అయిన పతికృతులను జెప్పు వేరొక శబ్ద ముండదు. కన్ లుబంతము మా[తమే 

యుండును. అటి సలములందు ఉపమాన వాచకమునకు సంక్యాభేద మిష్టమే, ఉపమెయ 
ఏ 

_ 

వాచకము వాక్యమునందు బయు క్రమయిన దానివలన నే బహుత్వ సంఖ్య తెలియును. ఏకోప 

మానమే ఉపమేయము లనేకముల కుపకారకమగుమ. ఎట్టన- చూడుడు. 

“కాశ్యప ఇవ దేవద త యజదత్త' విష్ణు మ్[కా ఇమాః [పతిక్సృతయః' ' = దేవ 

తుడు అను నీ ప పని అపత[ము వంటి వారు 
దత్తుడు, యజ్ఞదత్తుడు, విష్ణు మి|తుడు - ఆను నీ ప్రతిమలు, కశ్యపుని అపత్యము వం 

ఆనే జ —ొ ల 

అను నీ [ప్రయోగమున నుపమానము కాశ్యపు డొకడే | 

ఉపమేయ వాచకమును [బయోగింపక “కాశ్యపః అనిన, నట ఈ కాశ్యపు డొక 

పతికృతికే ఉపమానమా ? లేక అనేక |పతికృతులకా ? ఆను సందేహను కలుగును, అనే 

కోపమేయములకు కాశ పు డుపమానమైనను యు క్రవద్భావము వలన కాశ్యప శబ్దము ఏకవచ 

నాంతము గావచ్చును. 

ఆను నీ ప్రతిమలు (అనగా దేవద త్త యజ్ఞద త్త విష్ణు మి[తులు అను పేర్లు గల 

వారివి) కాశ్యప ఇవ, కాశ్యపుడు వంటివే అనగా కాశ్యపుని పతిమ వంటివే. ఇచ్చట ' 

ఉపమానోపమేయ భావము (పతిమలకే గాని పురుషులకు గాదు. (సంస్కృతము వాడుకకు 

తెనుగు వాడుకకు ఒక భేదము కలదు. (పతిమకును, దానికి మూలమయిన పురుషునకును 

గూడ వాచకమయి కాశ్యపః అనియే యుండును. [పతిమయైనప్పుడు కాశ్యప (ము) అనియు 

(అమహత్తు గావున) పురుషుడయినచో కాళ్యపుడు అనియు [వాయక తప్పదు. ఇచ్చట కాశ్యప 

శబ్దము కశ్యపుని అపత్యము అను యౌగికార్థమును సూచించుచున్నది. కశ్యపుని పుత్రులు 

అనేకు లుండ వచ్చును. వానిలోనే యొక్క-రి (పతిమ యయినను అను అర్థము చెప్పినచో 

కుదురదు. ఎవడో ఒక్కడే కాశ్యపుడు అను వానియొక్క్ల (పతిమయని యర్భ ము చెప్పవలెను 

అందువలన, అనేకోపమేయములన సీ యుపమానము పరిచ్చేదించుటకు, ఉప 

క్రమమునందే ఉపమానమయిన కాళ్యపునకు ఆత్మభేద కల్పన మావశ్యకము. కాగా 'కాశ్యపాః 

(పతికృతయః అనునది సిద్ధించును. “ఇతరులచే సంఖ్యకు భేదమంగీకరింపబడు చున్నది 

అని కారకయందు చెప్పుటచే మతాంతరమును గలదని వ్యక్తము. 115081 
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అవతారిక___ ఈ విషయమున నిదర్శనము జూపబడుచున్నది. 

ళో యథా గుడతిలాదీనాం [ప్రయోగా దేకసంఖ్యతా । 

పాకాదేర (పయోగే తు భిన్నసంఖ్యాభిధీయతే ॥ 599 

యథా, పాకాదేః = ఏ |[పకారముగా, _గుడతిలాదీనాం [యోగే = గుడ, తిల, మున్నగు 

శబ్దముల [ప్రయోగమునందు, ఏక సంఖ్యతా భవతి = ఏకవచనము కలుగుచున్నదో, అప 

యోగే తు = అవి ప్రయోగింపబడ నపుడు, భిన్న సంఖ్యా = వేరు సంఖ్య, అభిధీయతే = 
చెప్పబడుచున్నది. 

తాత్పర్య వివరణములు.___ “గుడ తిలతండులానాం పాకః'” _ ““తామః పలా 

శేష బభూవ రాగి అని రెండు (ప్రయోగములు. ““బెల్లము, నువ్వులు, బియ్యము - వీని 

వంట”. “మోదుగు పూవునందు, రాగిరంగు ఏర్పడినది” అని పై వాక్యముల కర్థమట. 
ల 

అందు, “పాకః' రాగి అని ఏకవచనాంత శబ్దమే యున్నది. వస్తుతః వాని 

వాని పాకములు వేరు వేరు. పాక్య వస్తువులు అనగా వండవలసిన బెల్లము, నువ్వులు, బియ్య 

మును అనేకములగుట వలన, వాని వంటయొక్క_ నానాత్వ మవగతమగుచుండుటచే, ఏకవచన 

మున కుపపత్త్తి. అట్టుగాక, “పాకః” “రాగః* అని మాత్రమే (ప్రయోగించిన, పాఠ్య వస్తువుల 

భేదమును దెలుపు పదమును, రాగ్మాశయ వస్తువుల భేదమును దెలుపు పదమును [పయోగింప 

కుండిన, ఈ పాకము ఒక పాక్య [దవ్యమునకు సంబంధించినదా ? లేక అనేక గతమా ? 

ఈ రాగమున కాధారము వకమా ? అనేకమా ?; అని సందేహము కలుగును. అట్టియెడ 

నిశ్చయ పతిపత్తి కొరకు *పాకా”" అనియు, పాకాః అనియు, అబ్బే రాగౌ అనియు, రాగాః 

అనియు అనేక సంఖ్యా (పయోగ మగపడుచున్నది. 1599n 

అవతారిక... ఆ దృష్టాంత మీ కారికలో దార్షాంతిక మునందు సమన్వయ పరుప 

బడుచున్నది. న 

శో యః సంబంధిగతో భేదః స పయోగే (పతీయకే | 

'సంబంధినామతో భేద ఉపమేయేన గమ్యతే ॥ 600 

యః భేదః = ఏ భేదము, సంబంధిగతః = సంబంధి నాశ యించినదై యుండునో, సః= 

అది, పయోగే = ఆ సంబంధివాచక శబ్ద ముపయు క్రమయినపుడు, [పతీయతే = అవగత 

మగును, అతః = అందువలన, సంబంధినాం భేదః = సంబంధుల భేదము,  ఉపమేయేన 

గమ్యతే = ఉపమేయముచే తెలియబడును. 

తాత్పర్య వివరణములు. పాకమను పదార్థము స్వతః భేదములేనిది. కాని 
సంబంధిని బట్టి భేదించును. అనగా గుడాలను బట్టి వేరగును. సంబంధివాచక [ప్రయోగము 

లేనపుడు పాకగత విశేషము తెలియరానట్రే |పతికృతి వాచక [ప్రయోగము లేనపుడు భేదము 

టు సహస మమ టం 

సముదేశము 1025 పదకొండము 
602] 
జాతము కానేరదు. ఉపమాన భేదమపుడు తప్పదు. కాగా [పత్యేకోపమానమే ఉపమెయ 
sy 

భేదమును దెలియచేయవలసి యుండును. 16001 

అవతారిక. ఈ విషయ మీ కారికయందిట్లు నిగమనము చేయబడినది. 

శో తస్మాత్, సామాన్య శద్దత్వ (ప్రసంగ వినివృ త్తయే | 

ఉపమేయగతో భేద ఉపమానేషు దృశ్యతే ॥ 601 

తస్మాత్ = అందువలన, సామాన్య శబ్దత్వ (ప్రసంగ వినివృ త్తయే = ఉపమానశ బ్ఞము 

సామాన్య శబము కొరకుండుటకు, ఉపమేయగతః ఖేదః = ఉపమేయముల యందలి భేదము, 
యట 

ఉపమానేషు దృశ్యతే = ఉపమానములందు అగపడును. 

తాత్పర్య వివరణములు---- “కాశ్యపః” _ అని ఉపమానమును మా్యతము (పయో 

గించిన, కశ్యపుని గో[తాపత్యము = (గోత్రమనగా మనుమలు) అని యర్థమగును. "కళ్య 

పాపత్యము వంటి _పతికృతి' - అను నర్థము నియతముగ (పతీతము గాదు. ఉపమాన సంబం 

ధము = ఉపమానోపమేయ భావము స్పురించినను, ఈ ఉపమాన మనేకోపమేయములకా 

ఏకోపమేయమున కేనా? అను సందేహమువలన నిది సామాన్య శబ్దిమని యనవలసి 

యుండును. ఆది సమ్మతము గాదు. అందువలన ఉపమేయముల బహుత్వము తెలియవచ్చు 

టకు, ఉపమానమును భిన్న భిన్నమగు చుండును. ఉపమేయము (ప్రధానము. ఉపమానము 

గుణము, (పధానమునుబట్టి, ఆ|పధానములావృ త్తములగుటయే శాస్త్ర సమ్మతము. 116011 

అవతారిక... “'యేషహాపమేయవచనఃి” = అను 5808వ కారికలో ఉపమాన 

సంభఖ్యాభేదము ఇతరులకు సమ్మతమని చెప్పబడియున్నది. అచట ఇతరుల కనుటచేత మతాం 

తరమును గలదని సూచితము. అయ్యదిందు వివరింపబడుచున్నది. 

"కో॥, ఉపమానం సమసానామభిన్నం [(శూయతే క్వచిత్ | 

భిన్నానాముపమేయానా మేకై కం వోపమీయతే ॥ 602 

సమస్తానాం = ఉపమేయముల కన్నిటికి, అభిన్నం = ఒక్కాటియే, ఉపమానంజాషపమా నము 

క్వచిత్ [శభూయతే = కొన్నిచోట్ల వినఐడును, అథవా = లేదా, భిన్నానాం = వేరువేరయిన. 

ఉఊపమేయానాం = ఉప మేయములటో, ఏకైకం = ఒక్క_టొక్క_టియు, ఉపమీయతే = ఉప 

మింపబడును. 

తాత్పర్య వివరణములు- అనేకములగు ననేకోపమేయముల మొత్తమునకు ఒక 

ఉపమానమును [పయోగించుటయు గలదు. వేరొకపుడు నానోపమానములకు [పత్యేకముగ 

నుపమితి [కియయు నగపడుచున్నది. అనగా ననేకోపమాన పదముల [పయోగమును గలదు. 

ఇది మత భేదము. 118021 

[65] 
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అవతారిక. అందు సమసోపమేయముల మొత్తమున కొకటే ఉపమానము 

(పయోగింపబడిన నిదర్శన మిందు జూపబడినది. 

లో యథా గరుడ ఇత్యేతత్ వ్యూహాపేక్షం [పయుజ్యతే | 

ఏకేన యత సాదృశ్యం వై నతేయేన హస్తినామ్ ॥ 603 

ఏకేన వై నతేయేన = ఒక గురుడినితో, హ స్తినాం = అనేకములగు నేనుగులకు, యత 

సాదృశ్యం = ఎచ్చట, సామ్యముండునో, తత యథా = అచ్చట, వ విధముగా, గరుడః 

ఇల్యేతత్ = “గరుడః అను పదము, వ్యూహ 'పేక్షం = వూహ సేక్షముగా = వాని రచనా 

విశేషమును బట్టి, పయుజ్యతే = |పయోగింపబడు చున్నదో, 

తాత్పర్య వివరణములు--- కొన్ని ఏనుగులను ఒక వ్యూహముగ నిలిపినపుడు, 

ఆది గరుడ పక్షిని బోలి యుండుటచే, “గరుడ ఇవ ఇమే హస్తిన” = ఈ ఏనుగులు 

(గుంపు) గరుడినివలె నున్నవి _ అని యందురు. వ్యూహమనగా రచనా విశేషము. ఆ విధ 

ముగ, అశ్య రచనను, మొసలితో నుపమించినపుడు, “మకర ఇవేమే వాజినః' అనుటయు 

గలదు. యజ్ఞవేది ఇటుకలు డేగవలె 'పెర్చబడిన పుడు, ““స్యేన ఇవ ఇమా; ఇష్టకాః'' అని 

పయోగము. వాని వాని వ్యూహములే గరుడ, మకర శ్యేనములతో బోల్పబడునవి. కనుక, 

“గరుడః ఇవ, మకరః ఇవ, శ్యేనః ఇవ అని ఏకవచనాంతములే [పయోగింపబడుచున్న వి, 

మకరాదుల పోలిక వ్యూహములకుగాని, గజ, వాజి ఇష్టక లకు గాదు. 

కావున సంబంధుల భేదమును బుచ్చుకొని యుపమానములకు భేదము (పస క్రము 

కాదు. “గరుడాః ఇవ హస్టీనః, మకరా ఇవ వాజినః, అని యీ తీరుగ బహువచనము 

పయు క్రమయిన, ఆపుడు (పత్యేకముగ హస్తులకును అశ్వములకును ఉపమేయత్వము గమ్య 

మగును, శీఘ జవత్యము సమాన ధర్మమపుడగును. వ్యూహ ముపమేయము గాదు. ॥608॥ 

అవతారిక... ఆ విధముగనే యచట 

లో ఏక్రస్వాఒపి (పతీయేత భిన్నా (పతికృతిః సహ । 

కాశ్యప న్యేతి తేనాయం (ప్రత్యేక మవతిష్టతే tt 604 

ఏకస్య అపి = ఒకడే అయినను, కాశ్యపస్య = కశ్యపుని అపత్యమయిన యొకానొక వ్యక్తికి 

సహ = తుల్యమయిన, భిన్నా (పతికృతిః = వేరు వేరు [పతికృతి, [పతీయేత ఇతి = గమ్య 

మానము కావలసి వచ్చును గాన, తేన, అయం = ఆ హేతువు వలన ఈ ఉపమేయము, 

[పత్యేకం అవతిష్టతే = భిన్న భిన్నముగ నుండును. 

తాత్పర్య వివరణములు---- కాశ్యపః ఇవ ఇమాః పతికృతయః జూ కాశ్యపః = 

ఈ బొమ్మలు కాశ్యపుని టోలినవిగాన కాశ్యపుడు అనబడును = అను ఈ వాక్యమునందు 

ఉపమానవాచకిము, ఏకవచనాంతముగా [పయోగింపబడి యున్నది. అనేకములగు (పతి 

ల. య త అ నాదని దాతా దారా. సన. అతు. యుండాలి. 

| 
| 
| 

| 
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కృతులు, కాశ్యపునకు, సంనివేశాదియగు ఏదియో ఒక ధర్మమును బట్టి తుల్యములని దీని 

వలన దెలియబడును. గరుడునకు, ఏనుగులు, ప్యూహరూపముచే దుల్యములగుట యశ్రేగదా "| 

అంతియగాని ఉపమానము (పత్యేకముగ నుపమేయములను పరిచ్చేదించుట గమ్యము గాదు. 

పదకొండము 

- కారికయందలి “సహ” అనునది _తుల్యార్థక ము. తద్యోగమున (“తుల్యార్థె' రతు 
లోపమాభ్యాం (2-8-72) అను సూూతముచే కాశ్యపస్య అనుచోట షష్టియని (గహింప 

వలెను. 
అందువలన (పత్యేక ముగ నుపమేయములగు దకికృతుల కుపమాన సంబంధము 

వ్య క్రమగుటకై. కాశ్యప శబ్దము |ప్రత్యేకముగ నుపమేయములతో సంబంధించును, 

"ఎ 
పె రెండు మతములకును గల భేదము నిట్లు గహింపనగును, వెనుకటి మతమున 

ఉపమెయ శబ్దము [ప్రయోగింపబడనపుడు, ఆ ఉపమేయముల యనేకత్యము తెలియుటకు, 

ఉపమానము, తాను భిన్న భిన్నమగును. అది ఉప మేయార్థమగుటచే పరార్థము గదా! 

ఇక నీ మతమున . ఉపమేయవాచక శబ్దమునకు వాక్యమునందు [పయోగమున్న 

పుడు, ఉపమానము వేరు వేరుగా నా యపమేయములను సంస్కరించుట దృష్టముగాన, 

నొక యపమేయమున కొక్కాక యుపమాన ముండవలెనని తెలియజేయుటకు, ఉప క్రమమున 

నందే, ఉపమానము అనేకత్వమును పర్మిగహించునని తాత్పర్యము. 160 4॥ 

అవతారిక__ ఇక నొక యుపమానము సముదితములయిన అనేకోపమేయముల 

మపమించుటకు, [పసిద్దతరమగు వేరొక నిదర్శనమును నిందు జూపుచున్నారు. 

శ్లో॥ మేఘా శైల ఇవేత్యు క్షే సమస్తానాం (ప్రతీయతే | 

సాదృశకం గిరిణై కేన (ప్రత్యేకం తేన భిద్యతే ॥ 605 

మేఘాః శైలః ఇవ కా “శ్రైలమువలె మేఘములన్నవి” ఇతి ఉఊ_క్తే సతి = అని చెప్పబడినపుడు, 

ఏకేన, గిరిణా = ఓక శెలముతో, సమస్తానాం= అన్ని మేఘముల మొ త్రమునకును, 
సాదృశ్యం [పతీయతే = సామ్యము తెలియనగుచున్నది, లేన = అందుచేత, [ప్రత్యేకం భిద్యతే 

= వేరు వేరుగ నుపమానపదము మారును. ' 

తాత్పర్య వివరణములు. ““ఇలః ఇవ అమీ వలాహకాః మహా పరిమాణాః 

నానావిధ రాగవిచ్చురితానేక సంస్థాన శిఖరత్వాత్ '” అని యొక వాక్యము. ““కొండవలె ఈ 

మేఘములు పెద్ద పరిమాణము గలవి, ఏలయన, వేరు వేరు రంగులచే రంజితములై న శిఖర 

ములు గలవిగ నున్నవి కాబట్టి'' - అని యర్థము 

ఇట నొక కొండతో మేఘములకు పోలిక చెప్పదలంపబడినది. అందువలన మేఘ 

ముల మొ త్రమునకే పర్వత తొల్యము. వేరు వేరు మేఘములకు గాదు. ఒక్కొక మేఘమును 

పర్వుతమువంటిది కాదు గదా. అనేక వర్ణములు గల అనేక సన్నివేశముల శిఖరము లుండుట 
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యను పర్వత సాధారణ ధర్మము, మెఘముల మొ త్తమునకే గాని, ఒకొక మేఘమునకు 

సంభవించునది గాదు. కాగా, ఏకవచనాంతమగు ఉపమానము అనేకోపమేయ సముదాయము 

నకు సంభవము గాని, (పత్యేకముగ గాదు గాన, ఉపమేయవాచక శబ్దమునకు (ప్రయోగ 

మున్నపుడు, ఉపమాన (ప్రతి సంబంధియగు నుపమేయము సముదితము ఒక్కటే యుండదు 

గాబట్టి, సంబంధి భేదము నిశ్చితము గాదు. “గుడతిలతండులానాం పాక” అను స్థలమునందు 

వలె ఉపమాన నిశ్చయమును గలుగదు. కావున |పతికృతు లొకొక్క దానికి ఉపమాన 

సంబంధము తెలియ పరచుటకు, కళ్యపాపత్యమను నుపమానముమును ముందే వేరు వేరగును 

కాగా వివక్షితమయిన అర్థము లభించుటకు 'కాశ్యపాః' అను బహువచనాంత (ప్రయోగ మీ 

విధముగ వ్యవస్థాపితము. ఆ 

ఏమండీ ? ఉప[కమముననే, భేదము అంగీకరింపబడి నందున బిదాది పాఠము 

వలన వచ్చు అక్ |పత్యయము అనేకాపత్యములను నర్ధమున నుత్పన్నము కావలెను. అపుడు 

““యళజోళ్చ'”” (2-4-64) అను సూతముచే బహుత్వమున రాదగిన లుక్కు. ఇచ్చట గూడ 

[పొప్తించును గదా ? అనిన, అట్లు కాదు. ఆజ్ (ప్రత్యయము ఏకత్వ్యరూపార్థమునందే [పవ 

ర్రించును గదా. దానివలన యు క్రవదతి దేశముచే వకవచనము రావలసి యుండునని, ఏక 

శేషచే బహువచనము సమర్థింపబడినది. అనగా, యు క్త వద్భావ పా ప్రమయిన వచనము, 

వివక్షితార్థ లాభమున క్రి బాధింపబడునని భావము. 

“హరీతక్యాదిషు వ్యక్రిః'' - అని యొక వా ర్తికము కలదు. హరీతక్యాః ఫలానిడా 

హరీతక్యః = క రక చెట్టు కాయలు. లుప్పు వచ్చినపుడు యు క్రవద్భావముచేత లింగవచనములు 

రెండును (ప్రకృతి సంబంధులు పా ప్రించుచుండ లింగము మా(త్రమే (ప్రవర్తించును. వచనము 

అభిధీయ వచనమే వచ్చునను నియమము నా వార్తికము బోధించుచున్నది. పైన నుపపాదించిన 

న్యాయమే అందును గర్భీకృతము. 

అజ్ ప్రత్యయము బహ్వర్థబోధక మయినపుడు లుక్క-గు ననియు, ఆజాంతము 

బహ్వర్థ మును టోధించినపుడు లుక్కగుననియు రెండర్భ ములు భాష్యమున నుపపాదింపబడినవి. 

అందు రెండవ పక్షము నందును నిచట లు|క్పసంగము లేదని పతిపాదితము. ఏలయన-- 

“యజకోశ్చ (2-క-రఓ) అను నీ సూ్యతములోనికి “యస్మాదిభ్యోగో తే” (2-4-68) 

అను సూూతములో నుండి “గో[తే' ఆను పద మనువ ర్తించును. గో_తమనగా ఆపత్యము. 

[పవరాధ్యాయోక్తమగు గో|తము కాదు. 'అఇఖున్తం యత్ 'బహుషు గోతం జ అభ్రాంతము 

బహ్వపత్య బోధక మైనపుడు లుక్కు ఆగునని యర్థము. (పతికృతుల బహుత్వ మిచట ఆ 

గోత బహుత్వము గాదు కావున నిట లుకసంగము లేదు. 

“బైదస్య ఆపత్యాని = బీదాః | బై దయోరపత్యానిబిదాః ” అను స్థలములందును, 

అంతము గో|త బహుత్వమును బోధించును. అందువలన నీ సూత ముచేతనే లుక్కు సిద్ధిం 

చును. “ఏకవచన ద్వివచనాంతస్య (ప్రవృత్తౌ బహుషు లోపో యూని” అను వార్తిక మక్కర 

క. న నను! 

ఎదవా మానాల లాలు 
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లేదు ఆని భాష్యమున సిద్ధాంతము చేయబడి యున్నది. గో తమనగా అపత్యము గనుక యువా 

పత్యమును గోతమే యగును ఆని భావము. 16051 

(పకరణసంగ తి ఉపమానసమాసపసంగము ముగిసిన తరువాత, (ప్రసంగ 

సంగతిని బట్టి తుల్యార్థాది వతి (ప్రత్యయము విచారింపబడినది. ఉపమాన విచార సందర్భ 

మున విచారణీయమయిన, బహూపమేయములకు ఏకోపమానము చేయు ఉపకార |ప్రకారము, 

క90 కారిక నుండి 805 వ కారిక వరకును గల 16 కారికలచే విచారింపబడినది. 

ఇక నా ఉపమాన (ప్రసంగ [పసంజితమగు ఛ (ప్రత్యయ విధి విచారము ఈ 

606 వ కారిక నుండి చేయబడును. 

అవతారిక ''సమాసాచ్చ తద్విషయాత్'' (5-8-106) అను యొక సూ[తము 

ఇది ఛ |పత్యయ విధాయకము. (పకృతి, సమాసము. 'కాకశాలీయమ్', “ఆజాకృపాణీయమ్' 

మున్నగునవి యుదాహరణములు. ,పకృత సూత మహాభాష్యమున, సీ సూతార్థ పరిశీలన 

మీ [కింది విధముగ నడచినది. 

“త్రదిత్యనేన కిం (పతినిర్జిశ్యతే ?" అని మొదటి (ప్రశ్న. “తద్విషయాత్ సమాసాదపి 

ఛ పత్యయో భవతి” అని గదా సూ[తార్థము. “త్రద్విషయాత్ ' అనుచోట సర్వనామమగు 

తత్పదము దేనిని పరామర్శించును ? ఇవార్థమునా ? లేక ఛ [పత్యయమునా ? సర్వనామ 

ములు [ప్రధానమయిన దానిని పరామర్శించుట న్యాయపా ప్తము. సమాసము పత్యయమునకు 

పకృతి గాన, అ|పధానము. ఇవార్థమును ఛ పత్యయ విధిలో గుణ భూతము. వేరొకటి 

పరామర్శనీయ మగపడదు. కాగా నది దేనిని పరామర్శింపవలెను ? ఆని (పక్నాశయము. 

ఛ ప్రత్యయము విధేయము గాన (ప్రధానము. అందువలన దానిని పరామర్శించుట 

యు క్రము ఆను నాశయముతో ““ఛః ప్రతినిర్దిశ్యతే” అని సమాధానము. 

కావచ్చును. కాని అర్థము ఫొసగదు. ఛ [ప్రత్యయము విషయముగా గల సమా 

సము కంటె యని యర్థము గదా 2 శబ్దము శబ్దమునకు విషయ మెట్టగును ? శబ్దమున 

కర్ణము విషయమగును. అది అనుకరణమయినచో, శబ్దమునకు శబ్దము విషయమగునను 

కొనుడు. కాని సమాసము 'ఛః' అను దానికి అనుకరణము గాదు గదా. 

ఇక విషయ శబ్దమున కర్ణము, అనన్య భావము. అనగా ఛ విషయమనగా, ఛ 

(ప్రత్యయ విషయము గానిచోట నుండనిదని యర్థము. కావున, సమాసము ఛ విషయము 

కావచ్చునందురా ? అది ఆయు కము _ అనుచున్నారు. 

శో॥ ఛాపేజి తదిషషయతొ విధేయళ్వాన్న గమ్యతే | 
ధా 

కాకతాలీయ మిత్యత (పసిద్దం హ్యుపలక్షణమ్ i 606 
ధ 

ఛాపేషు =ఛ (పత్యయముపై నాధారపడిన, _ తద్విషయతా కా సమాసమునకు ఛ (ప్రత్యయ 
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విషయత్యము, విధేయత్వాత్ =ఇ ధో (ప్రత్యయ మిచటనే విధింపబడుట వలన, న గమ్యత= 

గహింపబడదు, కాకతాలీయమ్ ఇతి అత='కాకతాలీయమ్' అను స్థలమునందు, ఉ పలక్షణం 

= ఈ సూ[తముచేతనే సమాస విధానము, (సిద్ధం హి = పసిద్ధము గదా. 

తాత్పర్య వివరణములు--- ఛీ [ప్రత్యయము వచ్చినపుడు తప్ప వేరొకిచోట 

నుండని సమాసము కంటె బరముగా ఛ (పత్యయము (పవర్హించును, అను నీ రీతిగ, ఛ 
పత్యయాపేక్షమయిన ఛ విషయత్యము, కాకతాలీయం అను పదవ్యుత్సాదనము నందు 
కుదురుపడదు. ఎందువలన ననగా - ఒక దానివలన తెలియబడినది తా నింకొక దానికి జాపక 

మగును. ఛభ (ప్రత్యయము, ఇదం [పథమముగ నీ సూ|తముచేతనే విధింపబడుచున్నదాయె. 

అంతకు మునుపు తెలియని విశేషణము ఛ (పత్యయమునకు పకృతిగా సమాసమును విశే 

షించును ? ఆ (ప్రత్యయము వేరొక సూూతముచే నిధింపబడి యుండినదై సిద్దముగానున్నచో 

నపుడు, సమాసమునకు భ ప్రత్యయ నై యత్యమును నిర్ణయించి తద్విధానమునకు, ఛభ 

(ప్రత్యయ విషయతను నిమి త్రముగా జెప్పుట యు క్రమయ్యెడిది. సూ[తాంతర మేదియు దానిని 

విధించి యుండలేదు. ఈ సూతమే దానికి ఉత్స త్తి వాక్యమాయె. అనువాద మనునది సిద్ధ 

పూర్ణమునకు గదా. 

ఛ విషయమనగా, భావికాలమున ఛ [పత్యయమునకు విషయమయిన సమాసము 

కంటె బరముగా ఛ 'సత్యయము వచ్చునని టోధించుటయే మాకు వివక్షితమనిన, ఆ మాట 

కర్థము లేదు. అపుడిట్టర్థము కావలెను. “ఏ సమాసముకంటె ఛ ప్రత్యయము భావిలో విధింప 

బడునో, ఆ సమాసము ఛ విషయమయిన, దానికి బరముగ ఛ [పత్యయమగును” అని, 

అపుడీ విశేషణము వలన (పకృతి అయిన సమాసమునకు గలిగిన విశేష మేమి ? దానికి ఛ 

విషయత్వము లేకుండ నుండదు. ఇక నా విశేషణము దేనిని వ్యావర్హించును ? కావున నది 

యర్థములేని విశేషణమగును - అని తాత్పర్యము, 116061 

అవతాలిక__. ఓయీ భావి అవస్థనుబట్టి, విశేషణమునకు ప్రయోజన ముండును, 
ఎట్టన గా- “సమాసము ఛభ విషయమై నపుడు” అని విశేషించుట వలన, ఛ (ప్రత్యయము వచ్చి 

నపుడే గాని అది లేనపుడు ఈ సమాసమునకు (ప్రయోగ ముండదని చెప్పినట్టగును గదా. 
అన్య|త అభావము గదా విషయ శబమున కర్థము | అని శంకింపగా జెప్పుచున్నారు. 

శో రాజాశ్యాదిశ్చ నిషయః స్యాదన్యో వేత్య నిశ్చితమ్ । 

తేన ఛస్య విధానాత్ (పాక్ వ్యపదేళో న విద్యతే 11 607 

రాజాళ్వాదిః చచె“రాజాశ్వ" మున్నగు సమాసమును, విషయః స్యాత్ =ఛ విషయమగునా ?, 

అన్యోవా ఇతి = లేక వేరొక సమాసము ఛ విషయమగునా ? అనిశ్చితమ్ = అని నిశ్చ 

యింపబడ లేదు, తేన = అందువలన, ఛస్య విధానాత్ [పాక్ =ఛ (ప్రత్యయ విధానమునకు 

ముందు, వ్యపదేశః = ఛ (ప్రత్యయ విషయమను వ్యవహారము, న విద్యతే = ఉండదు, 

ను నా స తనునానయానతుల లావాలా లు. యుత 

న న నాదానిని పందాల దా లా త్రావాయువెచాుకాడతేతదకా శా 

me పపకి ప. 
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తాత్పర్య వివరణములు--- “సమాసాచ్చ తద్విషయాత్'' (5-8-106) అను 

సూ తమునందు, తద్విషయాత్ ఆనుటవలన ఛ [ప్రత్యయము రాదగునే సమాసమయినను, 

ఛ (పత్యయమునకు (పకృతి యగునని సూ త్రకారునకు వివక్షితమా ? లేక, ఛ విషయమయిన 
సమాసము [ప్రకరణ విశేషమునందలిదే [గాహ్యమా ? అను విషయము నిక్చితము కాలేదు. 

ఆ విషయము నిశ్చితమయి యుండిన, ఆ సమాసమునకు సాధుత్యము, ఛ విషయముగా 

జ్ఞాపితమయ్యెడిది. ఆ సమాసము ఛ (పత్యయమునకు (పకృతి గనుకనే ఛ విషయము. మరి 

యొక రీతిగా గాదు. అట్టియెడ నన్ని సమాసములును (పకృతులు గావచ్చును. అపుడు ఆ 

సమాసము లన్నియు, ఛ (ప్రత్యయ విషయములు కానపుడు అసాధువులని తేలును. ఆది 

సమ్మతము గాదు గదా. శాస్త్ర రచనము అనిష్టము నాపావించుటకు గాదు గదా ! 

అట్లయిన, తత్ ఆను పదము దేనిని పరామర్శించునందురు ? అనిన, ఛ _పత్యయ 

విధానమునకు బూర్యము నియతమగు సమాస మేదియు సిద్ధమయి ఛ |ప్రత్యయమునకు 

విషయమయినది లేదు గాన 'భ విషయాత్" అను విశేషణము వ్యర్థము. అయు క్తమును. 

(పత్యయము పూర్వసిద్ధ మయిన, కార్యాంతర విషయమున, అనగా చ [ప్రత్యయ విధానము 

గాక మరియొక కార్యమున, ఆ విశేషణము _పకృతిరూపమును విశెషించుట యుచితమగును, 

““షష్ట్యత సర్థ [(పత్యయేన” (2-8-80) అను సూ[తమును జూడుడు. “ఆతసుచ్' అను 

[పత్యయము యొక్క- ఆర్థమున విహితములయిన (పత్యయములతో యోగమున, షష్టీ విభ క్తి 

ప్రత్యయ మగునని యర్థము. అతసర్థ (పత్యయములు సూ[తాంతరములచే విహితములు, 

పూర్వసిద్ధములు. (పకృతమున నట్టు కాదు గదా, 

కాగా “తద్విషయాత్ ' అనుచో తత్పదము [పధానమగు ఛ [ప్రత్యయమును బరా 

మర్శించుట సంభవింపదు. ఇక ఛ [ప్రత్యయ విధానములో నిమి త్తమయిన ఇవార్థమును, ఆప 

ధానమయినను, పరామర్శించును. ఇవార్థమును, (పస్తుతమయి సన్నిహితమే గదొ. 

“కథం పునః సమాసోనామ ఛ విషయః స్యాత్ ” = అని శంకించి. 

“ఏవం తర్హి ఇవార్థః” అని సమాధానము. మవోభాష్యమున గలదు. 

తదుపరి, “యది తర్హి సమాసో౭పీవార్థే, [ప్రత్యయో౭పి, సమా సేనో క్రత్వాత్ 

పత్యయో న [పాప్నోతి” - అని యాళ్ల పము. సమాసమును, ఇవార్థకమే అయి, [ప్రత్యయ 

మును, నదియే యగుచో, సమాసమా ఇవార్థ సాదృశికమును చెప్పినది గాన నిక [ప్రత్యయము 

[పా ప్రింపదే ? “ఉక్తార్థానామపయోగః'' అని గదా యభియు క్త వచనము, ఏ శబ్దముల 

యర్థము శబ్దాంతరములచే జెప్పబడునో ఆ శబ్దములకు [పయోగము కలుగదు గదా ! అని 

యాక్షేప తాత్పర్యము. 

వచన సామర్థ్యమువలన, అనగా ఛ (ప్రత్యయ విధానము వ్యర్థము కాకుండుటకు, 

వచ్చుననిన, “శస్త్రీవ శ్యామా = శన్తీ శ్యామా' మున్నగు ఇవార్థ సమా సముల కంటె బరముగ 

గూడ ఛ (ప్రత్మయాప త్తి, 
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ఆందువలన, “ఏవం తర ద్వావివార్థో । కథమ్ ? కాకాగమనమివ తాలపతన మివ 

కాకతాలమ్ | కాకతాల మివ కాకతాలీయమ్ ॥ అట్టయిన నపుడు ఇవార్థములు రెండగును, 

అనగా నది రెండు విధములుగ వ్యాపరించును. అందొక వ్యాపారముచే సమాసమును, నింకొర్హ 

వ్యాపారముచే [పత్యయార్థమును సంస్క-రించును. ఇవార్థ విషయమగు సమాసమునకు ఇవాక 

మున, ఛ |పత్యయమగునని యర్థము. 'కాకతాలమ్' అనగా కాకి రాక తాటిపండుపడుట 

వంటిది" అని యొక ఉపమార్థము. “కాకతాల మివ = కాకతాలీయమ్' == కాకి వచ్చుట తాటి 

పండు పడుట వంటిది, దేవదత్తుని రాకయు, దొంగవానిని జంపుటయును అని రెండవ ఉప 

మార్థము. ఈ ఇవార్థ భేదమునకు మూలము సర్వనామము. దానిని పరామర్శించుటయే యని 

భావము, 1607 

అవతౌరిక__. ఆ ఇవార్థములు రెండును నీ కారికలో వివరింపబడుచున్న వి. 

లో ద్వయోరివార్థయోరర్థ నిమి_త్తత్వం (పతీయ శే 1 

ఏకేనావయవో యుక్తః (పత్యయోన్యేన యుజ్యతే 11. 608 

ద్యయోః ఇవార్థయోః = రెండు ఇవ శబ్దార్రములకు, అర్థ నిమి త్తత్యం = సమాస, |[పత్యయ 

ముల ఆర్థ మునకు కారణత్వము, పతీయతే = గమ్యమగుచున్నది, ఏకేన = ఒక ఇవార్థము 

చేత, అవయవః = సమాసైక దేశమగు పదము, యు కః = సంబద్ధము, అన్యేన = ఇంకొక 

దానిచే, (ప్రత్యయః =ఛ [ప్రత్యయము, యుజ్యతే = సంబంధింపబడుచున్న ది. 

తాత్పర్య వివరణములు.._ కాకతాలీయమ్, అజాకృపాణీయమ్ మున్నగునవి 

పకృత సూత్రోదాహరణములు. కాకి తాటిచెట్ట [కిందకు వచ్చుట, వెంటనే ఆ సమయము 

ననే (తాటిపండు పడి ఆ కాకి చనిపోవుటవలె దేవదత్తుడు బయటకు వచ్చుట, వెనువెంటనే 

చోరుడు పట్టుకొని వానిని జంపుట వంటిది యీ సంఘటనము. అనగా ననుకొనకుండగ 

దట స్థించినది ఆని 'కాకతాలీయ మిదమ్' అను వాక్యమున కర్ధము. 

మేక ఆ చోటకు వచ్చుట, పైనుండి ఆ సమయముననే కత్తిమీద పడుట, దాని 

వలన నా మెక చనిపోవుట వంటిది దేవదత్తుడు చోరునిచే చంపబడుట. ' దానివంటి దీ సంఘ 

టన మని, అజాకృపాణీయమను, ఛ ,పత్యయాంతమున కర్ణము. 

రెండుపమానములలో నొకటి సమాసావయవము లయిన పూర్వోత్తర పదములకు 

సంబంధించినది. దానిని దెలియజేయునది సమాసము. కనుక నది ఇవార్థ విషయము. లేదా 

అవయవమనిన సమాసమే యనవచ్చును. అది తద్ధితాంత మునందు పకృతి గావున నవయ 

వము. ఆది అవయవ ద్వారముగా నివార్థముతో సంబంధించును. సాక్షాత్తుగా గాదు. రెండవ 

ఇవార్ధ సంబంధము ఛ [పత్యయమునకు. 

“శనీ క్యామా' అను నుపమాన మిటువంటిది గాదు. అచట కత్తికి శ్యామ గుణము 

పూర్వ సిద్ధము. శ్యామ గుణ విశిష్ట శన్రితో దేవదత్త యను స్త్రీ ఉపమింపబడుచున్న ది. 

రదర న 2 

/ 

. 
4 
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అచట దేవద త్ర యను నుపమేయముతో నింకొకటి ఉపమింపబడుట లేదు గాన నివార 

థి మొక్క_టియే. 1608॥ 

అవతారిక... అందు సమాస వాచ్యమగు నివార్థ మీ కారికలో చెప్పబడుచున్నది 

లో వై (తస్య త(త్రాగమనం కాకస్యాగమనం యథా |! 

దస్యోరభినిపాతస్తు తాలస్యపతనం యథా ॥ 609 

తత, చైత్రస్య ఆగమనం = ఆచ టికి చై|తుని రాక, కాకస్య ఆగమనం యథా =కాకి రాక 

వంటిది, దస్యోః అభినిపాతం తు = దొంగయొక్క చై [తుని పైని బడుట, తాలస్య పతన 

యథా = తాటిపండు కాకిమీద పడుట వంటిది. 

0 

తాత్పర్య వివరణములు- కాకతాలీయమను స్థలమున, కాకి రాక ఉపమానమును, 

చైతుని రాక ఉపమేయమును తాలపతన ముపమానమును, దసన్ఫ్యు = చోరసమాగమ ముప 
మేయమును నగుచున్నవి. రెండు పనులయందును. అతర్కి తోపనతత్యము = అనుకొనకుండ 
దటస్థపడుట, సమానధర్మము. ఇది సమాసవాచ్యమగు నివార్థము. ॥ 609॥ 

అవతారిక ఇక _పత్యయవాచ్యమగు నివార్థ మీ కారికలో నభిహితము. 

లో సంనిపాతే తయోర్యాన్యా (క్రియా తత్రోపజాయతే | 

వధాదిరుపమెయే ౬గ్టేతయా ఛవిధి రిష్యతే ॥ 610 

తత్ర = అచట, తయోః సంనిపాతే = కాకము యొక్కయు, తాటిపండు యొక్కయు కలయి 

కలో, యా, అన్యా, వధాదిః [కియా = ఏ, ఇంకొక, వధ, మున్నగు, (క్రియ, ఉపజాయతే 

= కలుగుచున్నదో, తయా, ఉపమేయే అరే= ఆ [కియచే, పోల్చదగిన, అర్థమునందు, 

ఛవిధిః ఇష్యతే = ఛ |పత్యయ విధానము సమ్మతమగుచున్నది, 

తాత్సర్య వివరణములు. కాకి రాక, తాటిపండు పడుట, అను చర్యలు కలసి 

నపుడు, ఆ కలయిక వలన, కాకి చనిపోవుటయో, అవయవములు విరుగుటయో, తలకాయ 

పగులుటయో, ఏదియో |కియ పుట్టును, దానితో బోల్పదగినది, చె|తుని, వధాంగభంగాదిక 

ముపమేయము. వాని ఉపమానోపమేయ భావ సంబంధమే రెండవ ఇవార్థము. దానిని 

బోధించుచు, ఛ పత్యయమును సూ తము విధించుచున్నదని భావము. n6l0n 

అవతారిక... మరియు, కాకి రాక, చై|తుని రాక కుపమానము. కాగా కాకాగమన 

మ[పధానము. తాలఫల పతనము, ధన్యుని రాక కుపమానము గాన నదియు న|పధానము. 

(పధానా _పధానములగు కాకతాల శబ్దార ములకు పరస్పర సంబంధము లేదు. కాగా నవి అస 

మర్థములు. అస మర్థములయిన సమాన మెట్లు ? ఇక, *ఈ చ ప్రత్యయ విధియే సమాసమున 

కును జ్ఞాపకమగును' అనిన నపుడును 'సుమ్యపా' అను సూతముచేతనే సమాసమని భాష్య 
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మున సూచింపబడి యున్నది. కావున అసమర్థములకు సమాసము దుర్దభమే । సమాస మెట్లో 

సిద్ధించినను, పూర్వోత్త తర పదార్థములు పరస్పర సమన్వయము లేనపుడు, సముదాయార్థమును 

బోధింప జాలవు. అపుడు, (పకృత్యర్థ మేయది [ప్రత్యయార్థ మునకు విశేషకము కావలెను ? 

అని యాశంకించి, సమాధాన మిందు చెప్పబడినది. 

శ్లో క్రియాయాం సమవేతాయాం (ద్రవ్యశబ్దో౭.వతిష్టతే | 

పాళాగమనయోః కాకతాలశబ్దొ తథా స్థితి ॥ 611 

[ద్రవ్యశబ్ధః = |దవ్యమును బోధించు శబ్దము _సమవేతాయాం = ఆ |దవ్యమును, సమవాయ 
సంబంధ ముచే నాశయించిన,  |క్రియాయాం = కియయందు, అవతిష్టతే = ఉండును = 

టోధించుచుండు ననుట, తథా = ఆ పకారముగా, కాకతాల శబ్ద = కాక శబ్దమును, తాల 

శబ్దమును, పాతాగమనయోః = వచ్చుట, పడుట, అను |క్రియలందు యథా[కమముగా, 

స్థితౌ = ఉన్నవి. 

తాత్పర్య వివరణములు---- [ద్రవ్యములు సిద్ధములు. [క్రియలు సాధ్యములు. “దధో] 

దనః', గుడధానాః మున్నగు సమాసములలో, పూర్వోత్రర పదార్థములు రెండును [దవ్య 

ములే. వానికి పరస్పర సంబంధము సంభవింపదు. కాని అసమర్థములకు సమాసము రాదు 

గదా. కావున సమాసోపప త్తికై [దవ్యగతములయిన, ఊప పసేకము, మి[శణము అను [క్రియ 

లను దధి గుడ శబ్దములు బోధించును దధిచేత నుపసిక్రమగు నోదనము, గుడ మి(శితము 

లగు పేలాలు అని యర్థమని చెప్పుదురు. 

ఆ [పకారముగనెే కొక శబ్దము_స్వగత వ్యాపారమును, తాల శబ్దము, స్వసమవేత 

కియను బోధించును. కాకాగమన తాలపతన _కియలకు పరస్పరాభి సంబంధము. [దవి 

వాచక శబ్దములు వృత్తి విషయమున, [కియాబోధకములుగా నుండు, “ బాహ్మణవదధీ తే” 

ఇత్యాదులలో నగపడుచున్నది. అచట [దాహ్మణ శబ్దమునకు, [వాహ్మణాద్యయన [క్రియ 

గదా ఆర్థము. కాకాగమన, తాలఫల పతనము లొకదానికొకటి యుపమానములు. కాకి రాక, 

అనుకొనకుండ జరిగినట్టు, తాటిపండు పడుటయు ననుకొనకుండ (పొప్తి పించినది. తాల 

పతన మతర్కితోపనతము (= ఊహింపబడకయే [పా ప్తించినది) అయినట్టు, కాకాగమన 

మును జరిగినది. ఈ విధముగ పరస్పరోపమానోపమేయ భావముచే పూర్వో త్తర పదార్థములు 

సమన్వితము లగును. కాగా వానికి |పత్యయార్థ విశేషణత్వ ముపపన్నమే. కాకాగమనము, 

తాలఫల పతనము. దీనికి సమన్వయము కుదిరినది గాన, వానితో, దేవదత్తుని, లేదా చై్యతుని 

రాకకును, దొంగవచ్చి పైబడుటకును పోలిక సిద్ధించినది. ఆ యర్థమును బోధించునది సమా 

సము. కాకవధతో ఉపమేయమయినది దేవద త్త వధ. దానిని బోధించునది “ఛ' _పత్యయము'* 
16111 

అవతారిక. ఆర్యా ! [పారంభముననే, అతర్కితోపనతమయిన తాలకృత కాక 

వధతో, చోరకృతమయిన దేవదత్త వధ నుపమింపవచ్చును గదా ! కాకాగమన తాలపతనము 

సముగద్దేశము 1035 పదకొండము 

613] 

లకు పరస్పరోపమానముతో బనియేమి ? కాక పదమునకు గౌణవృ త్తి నాశ్రయించి, కాకా 

గమన పరత్వమును, తాలశ బ్రమునకు తత్పతన పరత్వమును జెప్పుట కుపయోగమేమి ? అని 

శంకించి చెప్పుచున్నారు. 

ళో యదన్వాఖ్యాయక ౦ వాక్యం త'దేవం సరికల్బ్యతే | 

(పయోగవాక్యం యల్లోకే తదేవం న [పయుజ్యతే I 612 

అన్వాఖ్యాయకం = వృ త్తియొక్క అర్థమును దెలియచేయు, యత్ వాక్యం = ఏ వాక్య 

ముండునో, తత్ ఏవం పరికల్ప్యతే = అడి ఇట్లు కల్పింపబడును, లోకే ప్రయోగ వాక్యం = 

లౌకిక ప్రయోగమున వాక్యము, యత్, తత్ = ఏది గలదో అది, ఏవం న _(పయుజ్యతే = 

ఈ విధముగ [పయోగింపబడదు. 

తాత్పర్య వివరణములు--- “కాక తాలీయమ్” ' అజాకృపాణీయమ్'-అని లోకమున 

వ్యవహరింపబడు పదములు గలవు. ఆ పదముల నన్వాఖ్యానము చేయట శాస్త్ర కారుని 

కృత్యము. శబ్దముల అన్యాథా్యనము == (పకృతి (పత్యయ విభాగమును బురస్క-రించుకొని 

అర్థమును చేయట. (ప|కియా వాక్యమునందలి పదములకు అర్థ సమన్వయము అన్యాఖ్యాన 

మార్గమున సిద్ధించును. (ప|కియా వాక్యము = లౌకిక విగహ వాక్యము. ఆ అన్వాక్యానమున 

కుపాయముగా కల్పింపబడుచుండును. 

కాకాగమన మివ తాలపతనమ్. తాలపతన మివ కాకాగమనం = కాకి రాక వంటిది 

తాటిపండు పడుట. తాటిపండు పడుటవంటిది కాకి రాక - అని యిట్టు ఆ రెండు |క్రియలను 

నాకదానితో నింకొకదానిని బోల్సి (ప్రక్రియలో అన్వాభ్యానమున కుపాయ భూతమగు నీ 

వాక్యము కల్పన మా|తమే, దీనికి లోకమున [పయోగముండదు. 

(ప[క్రియావాక్యము నిట్లు కల్పింపకుండిన తాల క ర్హృకమగు వధతోడనే కాకికి 

సంబంధము గృహితమయెడిది, తాలకాకములకు సంబంధ మే (గహింపబడదు. 'కాకతాలమ్” 

అని [పయోగమునం దుండబోదు. దానికి ఛ |ప్రత్యయమునకు ప్రకృతిగా మృాతమే (పయో 

గము, సమన్వయానుసారముగ వాక్య పరికల్పనము క ర్తవ్యముగదా యని తాత్పర్యము.॥ 612 

అవతారిక... ఏతావతా ఫలిత మేమనగా.__- 

లో యయోరతర్కితా ప్రా_ప్తిర్దుశ్యతే కాకతాలనత్ । 

తయోః సమాస్మపకృతే ర్వృ త్తిరభ్యుపగమ్యతే ॥ 618 

కాక తాలవత్ = కాకికిని తాటిపండునకును వలె నున్ను, యయోః = ఏ దేవదత్తునకును, 

దొంగకును వలెను, అతర్కితా = ముందుగి నూహింపబడని, ప్రాప్తః దృశ్యతే = 

గమము =కలయికి, కనబడుచున్నదో, తయోః = ఆ రెండింటి సమాగమము ఇవార్థమయి 

నపుడు, సమాస ।పకృతేః = సమా సమనెడు ఛ [ప్రత్యయ |పకృతివలన, వృత్తిః = ఛ |పత్య 

యోత్పత్తి యను, వృత్తి, అభ్యుప గమ్యతే = గపహింపబడుచున్న ది. 

న... 



వాక్యపదీయము 
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తొత్సర్భ ఎవర్ ణములు---- అతర్కితములయిన ఉపస్థితములు కాకతాలములు. 

వానికి కాకవధ నిమి త్తముగా సంబంధము. దస్యు దేవదత్తుల ఉపస్థితియు దస్యువుచే (చోఠు 

నిచే) దేవదత్తుని వధయు నంతియే. ఆ విధముగ సంబంధము గల యా రెండింటి సమాగమ 

మును ఇవ శబ్దమున కర్ధమయినపుడు సమాసమను (పకృతి యేర్పడుచున్నది. దానినుండి 

ఛ |పత్యయమునకు (పవృ త్తి యని చెప్పబడినది. 

కనుక నీ విధముగ కాకతాలముల సంబంధ విశిష్ట ముపమానము. ఉపమేయము 

వధాదికము. ఛ (ప్రత్యయ ముపమేయమును బోధించును. కాకతాల ఆను (పకృతి, నియత 

ముగ ఛ ప్రత్యయ విషయమే. ఛ ప్రత్యయము లేనపుడు దానీ 1పయోగము సాధువు కాదు. 

ఈ విషయము భాష్యమున విస్తరముగ (పదర్శింపబడినది. 
16181 

అవతారిక '“వృత్తిరభ్యుప గమ్యతే” = ఛ [పత్యయ (పవృ త్తి స్వీకరింపబడు 

చున్నది ఆని వెనుకటి కారికలో చెప్పబడినది. ఏ యర్థమున ? ఆనగా- 

శ్లో॥ కాకస్యతాలేన యథావధోయన్య తు దస్యునా । 

తత్ర చిత్రీకృతేఒన్యస్మి న్నుపమేయే ఛ ఇష్యతే ॥ 14 

కాకస్య తాలేన = కాకికి తాటిపండు చేతను, యస్యతు, దస్యునా = ఏ దేవదత్తునకో దొంగ 

చేత నున్ను, యథా వధః = ఏ |ప్రకారముగ, వధ జరిగినదో, తథా త |తచితీకృతే = ఆ 

|పకారముగా, ఆశ్చర్య భూతముగా జరిగిన, అన్యస్మిన్నుపమేయే = వేరొక చర్యయందు, 

ఛః ఇవ్యతే = ఛ ప్రత్యయము సమ్మతమగుచున్నది. 

తౌళ్ ర్యో వివర అములు._ సమాసార్థమగు ఉపమ, కాకతాల సమాగమ తుల్య 

మగు దస్ఫు దేవదత్తుల సమాగమము. ఆది ఒక ఇవార్థము. (పత్యయార్థోపమ, ““అన్యస్మిన్ 

ఉపమేయే” అని చెప్పబడినది. తాటిపండు పడుట దానంతట నది జరిగినది. దేవదత్తుని 

రాక్రయ నంతియ. కాకి యదృచ్చగా నచ్చటికి వచ్చి, పైనబడిన ఆ పండుచే చనిపోయినది, 

అర్రే దొంగచే దేవదత్తుడు హతుడు. ఇది ఆశ్చర్యజనక మైన విషయము. ఇభ్రే ఆద్భుత రూప | 

మయిన ఉపమేయమునందు ఛ (ప్రత్యయము వచ్చును. కాకతాలముల సమాగమము మూల 

ముగ కలిగిన క్రియతో పోల్పబడిన [కియాంతరమునందు ఛ (పత్యయమని ఫలితము. 

అట్టాశ్చర్య భూతమయిన చర్య కాకతాలఖీయ మనబడును అని తాత్పర్య పర్యవసానము.॥ 6 14॥ 

అవతొరిర._- ఉపమాన [ప్రసంగ వశ మున, ఇవార్థక్ష ఛ (ప్రత్యయ విది విచారము 

చేయబడినది. దాని వంటిదే అగు, క|న్పత్యయ విధి ఇక విచారింపబడు చున్నది. 

శో చంచ[త్పకారశ్చంచత్కో-. బృహత్క- ఇతిచాపరే | 

- మణిమండూక ఇద్యోతాన్ సాదృశ్వ్యేన (ప్రచక్షతే ॥ 615 

మణి, మండూక, ఖద్యోతాన్ = మణిని, కహపును, మిణుగురు పురుగును, చంచత కార = 
§ ఎ (అ 

నముద్దేశ ము 
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చంచత్క-ః ఇతి = చలించుచున్న దానివలె నున్నదిగాన చంచత్కమనియు , బృహ త్పకారః 

బృహత్క-8 ఇతి చ = పెద్దదివలె నున్నదిగాన బృహత్య్క-మనియు,; సాదృ శ్యేన = సాద 

శ్యము చేత, అపరే (ప్రచక్షతే = కొందరు చెప్పుదురు. 

పదకాండము 

తాత్ఫర్య బివరోజములు_ “'స్థూలాదిభ్యః [ప్రకారవచనేకన్” (5-4-8) అని 

యొక సూత్రము. స్థూల మున్నగు ళబ్దములకు బరముగ సాదృశ్యమునకు ద్యాతక మగు “కన్ * 

అను |1పత్యయము వచ్చునని సూ తార్థము. సూతమున ప్రకార శబ్దమునకు సాదృశ్యము 

అర్థమయినను సాదృశ్య విశిష్టము నది బోధించును. జాతీయర్ [పత్యయమున కపవాదము 

గదా. అచట మహాభాష్యమున నొక వార్తికము పఠింపబడియున్నది. “దంచద్భృహతో రుప 

సంఖ్యానమ్ * అని యా వార్తికము. 'చంచత్' “బృహత్ - అను శబ్దములకు గూడ స్థూలాది 

గణమున పాఠమును చేయవలెనని భావము. చంచత్సద్భశ ః = చంచత్మః ॥ బృహత్సదృశః 

బృహత్క_ః ॥ ఈ 'పేరు దేనికి ? అనిన, మణి, మండూక ఖద్యోతములకు, అని పూర్వా 

చార్యుల తలంపు. 
16151 

అవతారిక... మణ్యాదుల సొదృుశ్య మెట్టిది ? అనిన, చెప్పుచున్నారు. 

శో త్మతోన్మేష నిమేషాభ్యాం ఖదో్యోత ఉపమీయతే ! 

శ్వాస ప్రబంధై ర్మండూకః స్యందమాన (పభోమణి $1 616 

త|త = అందు, ఉన్మేషనిమేషాభ్యాం = తన కాంతి, మరయుట, ఆరిపోవుటలచేత, ఖద్యోతః 

ఉపమీయతే = మిణుగురు పురుగు చలించుచున్న వస్తువుతో పోల్పబడుచున్నది, శ్వాస 

(పబంధెః జ ఉచ్చా వస నిశ్వాసలచే, కదలుచున్న దానితో, మండూకః ఉపమీయతే = కప్ప 

పోల్పబడుచున్నది, స్పందమాన (పభః = తన (పభ కదలునదయి = కదలుచున్న (పభ 

గలదై, మణిః ఉపమీయతే = మణి, కదలుచున్న మణితో బోల్పబడుచున్నది. 

తాత్మ్రర్యో వివరణములు_.- మిణుగురు పురుగు కదలకుండగనే యొకచోట నుండి 

మరయుచుండును. ఆ (పభావ్యాప్తిని బట్టి దానిని కదలుచున్న పదార్థ ముగా మనము భావించి 

చంచన్నివ = చంచత్క.ః = కదలుచున్న దానివలె నున్నదిగాన చంచత్క్మము అనుచున్నాము 

కప్ప, అవిచ్చిన్నముగ నెగపీల్పులు పీల్చుచుండును. దానిచేత తన శరీరముబ్బును 

కాని తాను చరింపలేదు. ఆశ్యాసల అను వృత్తిచేత మనము దానిని కదలుచున్న పదార్థముతో 

బోల్చి ఇది 'చంచత్క_ ము” ఆఅందుము. 

మణి, యొక్క |పభలు దేదీప్యమానములయి రశ్మి చ్మకవాల మేర్పడును. దానిని 

జూచి, ఆ మణి కదలకయున్నను, చలించుచున్నట్లు తలంచి, చలించు వస్తువుతో పోల్తుము, 

చంచతో-యం మణిః అని యందుము. 16161! 
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అవతారిక “బృహత్క-* అను స్థలమున, క న్పత్యయార్గమయిన |పకార మేమి? 

అన-__ 

శ్లో (పవికాసి (పథభోల్ఫోపి మహాన్ య ఉపలభ్యతే । 

బృహత్క- ఇతి తత్రైషమణౌ శబ్దః (ప్రయుజ్యలే ॥ | 817 

యః = ఏ మణి, (పవికాసి (ప్రభః = ఆంతటను వ్యాపించిన పభాజాలము గలది, అల్ఫోపి= 

తాను చిన్నదయినను, మహాన్ ఉపలభ్యలే = పెద్దదిగా నగపడునో, తత మణౌ=ఆ మణి 

యందు, 'బృహత్క-ః* ఇతి, ఏషః థబ్దః = “బృహత్క-మిది' అను శబ్దము, పయుజ్యూతే = 

ఉపయోగింపబడుచున్నది. 

తాత్సర్భ వివర యులు మణి చిన్నదే. దాని (పభా సందోహము సర్యతోవ్యాపి. 

కనుక పెద్దదిగా గనబడుచున్నది. అపుడు, *' ఈః మణిబృహత్క_ము” అని కన్పత్యయాంత 

శబముచే వ్యవహరింతురు. బృహద్వస్తు సదృశము గాన బృహత్క-ము. 16171 
(o) 

pon 

అవతారిక... ఇక |పసంగ సంగతిచే, మత భేదము ననుసరించి |పకారమన 

నేమియో విచారింపబడును. న 

శో సాదృ శ్యమేవ సర్వ(త (పకారః కశ్చి దిష్యతే | 

భేదేఒపి తు (ప్రకారాఖ్యా కె శ్చిదభ్యుగమ్యు తే 11 618 

సర్వత = శబ్ద శాస్ర్రమునందెల్డ, సాదృశ్యం ఏవ = “సాదృశ్యము అను నర్ధమునంది, 

(పకారః = [ప్రకార శబ్దము (వర్తించునదిగా), కై శ్చిత్ ఇష్యతే = కొందదిచే నంగీకరింపబడు 

చున్నది, భేదే అపి = "భేదము అను నర్భమునందును, (ప్రకారాఖ్యా = “పకారము' అను 

శబ్దము (వర్తించుట), 3 శ్చిత్, అభ్యుపగమ్యతే = కొందరిచే స్వీకరింపబడుచున్నది. 

తాత్స్రర్భ బివరణములు... “ పకారవచనే థాట్”” (5-8-29), “పకారేగుణ 

వచనస్య”” (8-1-12). 

““స్టూలాదిభ్యః [(పకారవచనే కన్'' (5-4-8), ఈ మొదలగు పాణిని సూ|తము 

లందెల సాదృశ్యమే (పకారశ బ్రమున కరము. 
లు (a థి 

“యథా తథా” = “యేన |పకారేణి, “తేన పకారేణ” అని వ్మిగహములు, 

“యత్తుల్యం తత్తుల్భమ్' అని తుల్యత్వమే అచట ద్యోతము. 

“పకారే గుణవచనస్య” (8-1-12) అను సూ త్రమున కుదాహరణము, “పటు 

పటుః* అనునది. ఆది ద్విర్వచన విధాయకము. పటు సదృశుడు సమర్థునకు గొలదిగా తరిగిన 

వాడు = ఇంచుమించు గట్టివాడు అని యర్థము. అచట సాదృశ్యము, తద్విశిష్ణునికి విశేషణ 

ముగా ద్యోతన చేయబడుచున్నది. స్థూలకః == అనగా స్తూల సదృశుడు అని యర్థముగాన 

నచటను సాదృశ్య విశిష్టు డర్భము. పటుజాతీయః అను స్థలమున నదియే యర్థము. 

నము దేశము 1039 
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పడకాండము 

ఈ సూ|తములందెల్ల _పకారశబ్దమునకు భేద మర్గమని కొందరి మతము. “యథా 

“తథా అను చోటను భేదమే వాచ్యము. భేదము గలవాడే సమానుడు. భేదమే సాదృశ్య 

హేతువు గదా. పటు పటుః = ద్విత్వమున కుదాహరణము. స్థూలకః = కనంతము. అచటను 

భేదమే వాచ్యము. అనగా భేదమును, సాదృశ్యమును గూడ అంతటను |పతీతము లగును. 
అందొకటి వాచ్యమగును. రెండవది సామర్థ్యము వలన గమ్యము. 'పటు (ప్రకారః దేవద త్తః'- 
అనిన, సాదృశ్యమ |ప్రకారము. “పశుర్ణేవద త్తః'' ఆని అభేదముగ వచించినపుడును సాదృ 

శ్యమే గమ్యము. ఇచట భేదము గమ్యము గాదు. “| బాహ్మణ ,పకారాః మాఠరాదయః'' అను 
పయోగమున, మాఠరుడు మున్నగువారు (వాహ్మణులలో భేదమేయని యర్థమగుచున్నది 

గాన సాదృశ మున కచట సంభవము లేదు. n8 18 

అవతారిక. ఇట విమర్శింపదగిన విషయములు రెండు గలవు. |పకారమనగా 

సాదృశ్యము కానిండు, లేదాభేదము కానిండు, లేదా ఉభయమునయిన నగు గాక. |పకార 

వచనే జాతీయర్” (5-8-69) ఆని యొక స్తూతము. ““పకారవచనే ధాల్ ” (5-కి=దిల్), 

అని మరియొక సూూతము. జాతీయర్ (ప్రత్యయము సకల [పాతి పదికములకును బరముగా 

వచ్చును. ఇక థాల్ [పత్యయము, కిమ్, సర్వనామ, బహు శబ్దములకు బరముగ మాతమే 

విపితము. కనుక నిది జాతీయర్ |పత్యయమునకు బాధకము కావలెను. అపుడు “కిం 
జాలతీయః*” అను [పయోగ మెట్లు సిద్ధించును ? అనునది యొక (పశ్న. ఆ విధముగనే 

“శతథా జాతీయః” అను [ప్రయోగమున కేమి యుపప త్తి గలదు? అచట థాల్ (పత్యయమే 

[పకారమును బోధించుచున్నది గదా, మరల జాతీయర్ 1పత్యయమునకు |బసంగ మేమి ? 

అని రెండవ విమర్శ విషయము. దీనికి సమాధాన మీ కారిక 

లో (పకారవచనః కశ్చిత్ (పకారవతి సంస్థితః | 

(పకారమా (శ్రే వర్రిత్వా కశ్ళితీ తద్ వ్యతివర్తతే i 619 

కక్సిత్ సకారవచనః = ఒకానొక |పకార వాచకము, (పకారవతి, సంస్థితః = (పకార విశ 

ష్టమునందుండును, కశ్చిత్ = ఒకానొకటి, [పకారమా|తే, వర్తిత్వా = [పకారమునందే యుండి 

తత్, వ్యతివర్తతే = దాని నత్మికమించి తద్విశిష్టమును బోధించును. 

తాత్సర్శ్భం వివరణములు.....-. ఒకానొక |పకార వచన మనగా, “జాతీయర్” |పత్య 

యమును, కన్ |పత్యయమును, ద్విర్వచనమును నగును. వీనికి అృపధానమగు |ప్రకారమును 
బోధించుట స్వభావము. [పకారవత్తే [పధానముగ జెప్పబడునది. థాల్ (పత్యయము అట్టిది 

గాదు. ఆది (ప్రకారమునే బోధించును. |పకార విశిష్ట బోధకము గాదు. కాని యొక విశేష 

మున్నది. అది యేమనిన, ముందు, (పకారమును బోధించి, తరువాత |పకార విశిష్టమును, 

జాతీయర్ (ప్రత్యయ సహిత మై బోధించును. థా[ల్పత్యయాంతమునకు, శుక్టాది శబ్బ్దములవలె 

విశిష్ట బోధకత్యము లేదు. కాబట్టి విషయిభేదముండుట వలన, థాల్, జాతీయర్ (ప్రత్యయము 

లకు బాధ్య బాధక భావ ముండబోదు. 
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తథా జాతీయః* అను |పయోగమును నుపపన్నమే యగును. “యథా దేవద త్త 

స్తథా యజ్ఞద త్తః' అను [ప్రయోగమున దేవదత్తు డే [పకారము కలవాడో యజ్ఞదత్తు డన నా 

[ప్రకారము కలవాడే అని యర్థమగుటచే థాల్పత్యయము (ప్రకార విశిష్టమును బోధించుచున్న, 

దని తలంచుట కవకాశమున్నది గాని థాలంతము (ప్రకార విశిష్టబోధకము గాదు. ఆ వాక్యము 

[క్రియతో పరిసమాప్తి నొందవలెను గదా. కనుక, “వ ర్తతే అనియా, 'దృశ్యళే' - అనియో 

అధ్యాహారము కర్తవ్యము. ఆవర్తన [కియలోగాని దర్శన కియలోగాని, ఈ (ప్రకారము 

కరణముగా నన్వయించును. ఏ (ప్రకారము సాధనముగా దేవదత్తు డుండెనో, లేదా కనబడు 

చుండెనో, ఆ పకారముచేతనే యజ్ఞదత్తుని దర్శనమని యర్థము, లేదా యాతని వర్తన మట్టి 

దని భావము. 

అందువలననే, [కియతో సంబంధించిన పకారమను కరణము [పకారవత్తును 

టోధింపదు, అట్టు బోధించిన, దేవద త్తస్య అని షష్టి పా ప్తమగును., దేవదత్తుని పకారముతో 

గూడినవాడు యజ్ఞదత్తుడ ని యర్థము. 
161901 

అవతారిక. తదుపరి వేరొక (ప్రశ్న ఉదయించుచున్నది. థా[ల్రత్యయార్థమగు 

పకారము సాదృర్యమే ఆయిన యెడల, పాణిని, “అవ్యయం విభ క్రి” - ఇత్యాది సూూతముచే. 

యథార్థమునందును, సాదృశ్యార్థమునందును వర్తమానమయిన అవ్యయము సుబంతముతో 

సమసిందునని చెప్పబడినదే. యథా శబ్దార్థ ములు నాలుగింటిలో సాదృశ్యమున్నది గదా. 

మరల “సాదృశ్య సంప త్తి అని చివర సాదృశ్య పదమును నుచ్చరించి, సాదృశకమున 

వర్రమానమయిన అవ్యయమును సమసించునని ఎందుకు చెప్పవలసి వచ్చినది ? అను ని 

ప్రశ్నకు సమాధాన మీ కింది రెండు కారికలును. 

శ్లో॥ సాదృశ్య (గహణం స్ఫూశ్రే సదృశస్యోప లక్షణమ్ । 

తుల్యయోరవ్యయిీభా వే సహశబ్లోభఖిధాయక [1 620 

శో పప్పా సాదృశ్య యోర్వ_త్తిర్యా యథార్దాఖిధాయినః | 

సచాయమవ్యయీభా వే భేదోభీదేన దర్శితః ॥ 621 

సూ|త్రే = అవ్యయం విభ క్రి సమీప సమృద్ధి వ్యృద్ధ్యర్థాభావాత్యయాసృమృతి శబ్ద (పాదు 

ర్భావ పళ్చాద్యథాను పూర్వ యౌగపద్య సాదృశ్య సంప త్తిసాకల్యాంత వచనేమ (2-1-6) 

సూ[తమునందు, సాదృశ్య [గహణమ్ = సాదృశ్య పదమును (గహించుట, సదృశస్య ' 

ఉపలశ్షణమ్ = సాద్భశ ము గల ధర్మికి లక్షణచే బోధకము, తుల్యయోః = సదృశ 

పదార్థములు రెండింటికి, ఆవ్యయిీ భావే = అవ్యయీభావమునందు, సహశ బ్దఃి అభిదాయకః = 

“సహ' అను శబ్దము, వాచకము, యథార్థాభిధాయినః= “యథార్థ పదార్థములలోని యర్థమును 

జెప్పు అవ్యయమునకు, యా = ఏ వృత్తి గలదో ఆది, వీప్పా సాదృశ్యయోః వృత్తిః = 

పీప్పయందును, సౌద్భశ్యమునందును వృత్తి, సచ ఆయంభేదః = ఆ ఈ భేదము గూడ, 

ఆవ్యయీభావే == అవ్యయీభావ విధాయకమునందు, భేదేన దర్శితః = వేరుగ జూపబడినది. 
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పదకొండము 

తాత్పర్య వివరణములు అవ్యయ మిత్యాది సూత్రము (2-1-6) యధార్థము 

నందు వర్తమానమయిన అవ్యయమునకును, సాదృశ్యమునందు వ ర్త్రమానమయిన అవ్యయ 

మునకును, సుబంతముతో సమాసమును విధించుచున్నది. అందు సాదృశ్యమున వర్తమాన 

మనగా లక్షణచే సదృశమగు ధర్మిని బోధించునట్టి అని యర్థము. ధర్మము స్వాశయమగు 

ధర్మి నుపలక్షింపగలదు. 

ఉదాహరణము-- ససఖి = సదృశః సఖా అని విగహము. ఇద్దరుమి [తులు 

సాదృశులు, తద్వాచకము “సహ” అను శబ్దము దానికి సమాసమున *సి అను నాదేశము. 

పాచీనులయిన వృ త్తికారు లిచ్చిన యుదాహరణ మిది సదృళార్ధ్థాభిదాయి అవ్యయమున కే 

సూ[తమునంటలి సాద్భశః పదమచే గ్రహణము. “అవ్యయీఖావళ్చ” (1-1-41) సూత 
ముచే సత్యభూతమగు నర్థము నా పదము బోధించినను అవ్యయ సంజ్ఞ. 

ఇక, “యథా అను, సూతస్థ పదార్థమగు సాదృశ్యము ధర్మ మేగాని ధర్మిగాదు. 

'గృహరి' అనునది దాని కుదాహరణము. హరి యొక్క సాదృశ్యము అని యర్థము. ఆ యథా 

శబ్దమునకు యోగ్యతయు, పీప్పయు గూడ నర్థము. కావున తదార్షచకములును సమసించును. 

“అనురూపంి “ప్రత్యర్థ' ఆని యుదాహరణములు. అర్థ సామాన్యము అనగా సకలార్థము 

లును [కియచే వ్యాపింపబడుట అచట “(పతి' అను దానిచే పకాశింపజేయబడును, పకార 

మనగా సామాన్యమునకు భేచకమగు విశేషమని చెప్పబడినది. సకల పదార్థములకును 

[కియతో సంబంధమను వీప్సా సామాన్యమునకు భేదకమగు విశేషము యథార్థము. ఇక 

పకృతము - యథా శబ్దార్థమగు నది ధర్మమా[తము. సాదృశ్య శబ్దారము తుల్యమైనది 

యను నర్థము గల ధర్మి. పృథక్ [గహణమువలన భేద మభిమతమని తెలియుచున్నది. 

1620, 6211 

అవతారిక. వెనుకటి కారికలలో అవ్యయ మిత్యాది సూ, తమునందలి సాదృశ్య 

పదము ధర్మి పదమనియు, యథా కబ్దార్ధములలోని సాదృశ్య శబ్దము ధర్మపరమనియు నుప 

పాదింపబడినది. రెండు స్థలములందును ధర్మపరమేయనియు గుణ గవ సాదృశ్యబోధకము 

యథార్థ సాదృశ్యమును దవ్యగత ధర్మబాచకము సూతస్థ సాదృశ్యపదమును నని యీ 

కారికలో [పకారాంతరమును జెప్పుచున్నారు. 

ట్లో॥ సాదృశ్యం యోగ్యతా క్రై శ్చిదననావభ్యుపగమ్యతే | 

యత్తు మూర్తిగతం సామ్యం తత్ సహేనాఖిధీయతే ॥ 622 

అనా = అను” - అను శబ్దము విషయమున, యోగ్యతా, సాదృశ్యం = దానిచే ద్యోతమగు 

యోగ్యత యను సాదృశ్యము, కైశ్చిత్ , అభ్యుపగమ్యతే = య థార్థములలో నిదిగా కొందరిచే 

నంగీకరింపబడుచున్నది, యత్, తు = ఏ యది కలదో, మూ ర్తిగతం, సామ్యం = దవ 

గతమయున సాదృశ్యము, తత్, సహేన, అభిధీయతే = అది, “సహ అను నవ్యయముచే 

చెప్పబడున్ను 

[66] 
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తాత్పర్య వివరణములు-- ““అనురూపం సురూపో వహతి” అని యొక [పయో 

గము. (తన) రూపముతో తుల్యముగ, కోభాతిశయమునకు హేతువయిన హార కటకాద్యాభర 

ణము నొక సురూపుడు ధరించియున్నాడు”' అని యర్థము. ఇట నాతని గుణమగు రూపము 

యొక్క. సాదృశ్యము యథార్థమగు యోగ్యత, రూపమునకు యోగ్యముగ = అనుగుణముగా 

తత్సద్భృశమగు హారాదికమును ధరించుచున్న వాడు. ఇక “ససఖి' అనుచోట, వస్తు నిష్టమయిన 
అవయవ సంనివేశాదుల వలన గలిగిన సామ్యము. సహళబ్ధముచే జెప్పబడును. కాబట్టి 
'ససఖి” అను నవ్యయీభావమునకు “సాదృశ్యం సఖ్యా' అని విగహము. సదృశః సఖ్యా 

(సఖుని పోలినవాడు) అని కాదు. సూతస్థ సాదృశ్య శబ్దముచే దవ్యగత సాదృశ్యమును, 

యథా శబ్దముచే, యోగ్యతయను గుణగత సాదృశ్యమును గహింపబడును. కనుక నా రెండు 

సమాసములును భిన్న విషయములు, ఇదియే |పకారాంతరము. 

ఇక యోగ్యత వేరు, సాదృశ్యము వేరు, వీప్స వేరు, ఆ మూడును “యథా” 

యొక్క. ఆర్థముములు, అనిన నపుడు, “అఆనురూపమ్' అను స్థలమున రూపమునకు కోభ 

నిచ్చునది యేది యోగ్యమో ఆది అనురూపమని యర్థము. అపుడు వెనుక చెప్పిన ధర్మధర్శ్మి 

భేదమే, వృథక్ సాదృశ్య (గహణమునకు హతువగును. 1822 

ఆవతారిక-. [పకారపదము గల సూత్రము లన్నింటిలో [పకారమనగా సాదృ 

శ్యమే అని చెప్పబడినది. కాని అది అవ్యాపకము. ఎందువలన ననగా, “కమండలునా ఛా|త 

'మజానాత్* = కమండలువుచే శిష్యుడని తెలిసికొనెను - అనుచోట కమండలు శబ్దమునకు 

బరమైన తృతీయ," “ఇత్థం భూతలక్షణే” (2-8-21) అను సూత్రముచే విధింపబడినది. 
ఇళ్ళం భూతుడన నొక |పకారమును బొంది యున్నవాడు. లక్షణమనగా లక్షకము కా జ్ఞాప 

కము, ఛాాతత్వమను (ప్రకారము గల వానికి జ్ఞాపకము కమండలువు. “ఇత్ధమ్” అను పద 

మున, 'థము” అని తద్ధిత (ప్రత్యయము. తద్విధాయకము 'ఇదమస్థముః' (క-లీ-24) అను 

నది. “(పకారవచనే థాల్”' (5-8-28) ఆను పూర్వ సూత్రమునుండి “ప్రకారవచనే' అను 
పదమిం దనువ ర్తించును. ఇత్థం భూతః = ఇమం [ప్రకారం ప్రాప్తః, కథం భూతః =కం 

(ప్రకారం |పా ప్పః = అని యర్థము. (పకృతమేమన- ఇచ్చట (ప్రకారము సాదృశ్యము గాదే. 

అంతటను |పకారమనగా సాదృశ్యమే యనుట యెట్టు ? అనగా- 

. శో॥ ఇతంభావేఒపి సాదృశ్యం బుద్యవస్తానిబననమ్ | 
౧ cy అ అ © 

(గహణే భేదమా(త్రస్య త|త్రానై ్యవాభిధీయతే 1 628 

బుద్ధ్యవస్థానిబన్ధనమ్ == బుద్ధియొక అవస్థ నిమి త్తముగా గల, సాదృశ్యం = సారూప్యము, 

ఇత్సంభావే, (గ్రహణే అపి = ఇత్భం భావమను |ప్రత్యయమునందును, భేదమాతస్య, అస్తి = 

భేదలేశమునకు, ఉండును, తత్ర అన్యా ఏవ = అచ్చట, భేదమా|తమే, వేరొకటియే, అభి 

ధీయళలే = చెప్పబడుచున్నది. 

(ఈ కారిక తృ ప్తికరముగ సమన్వితము కాలేదు.) 
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తాత్పర్య వివరణములు- “ఇట్టివాడు' దేవదత్తుడు అనగా, భుజకీర్తులు, కుండల 

ములు గలవాడు” - అని ముందు బుద్ధిలో సారూప్యము నేర్పరచుకొని యుందుము. 

ఇతం భావపతీతియందు గూడ, బాహ్య వస్తువుయొక్క_ ఉపరాగము వలన స్వల్ప 

న 

జ్య 

భేదము భాసించినను యథార్భముగ భేదము లేదు. బాహ్యమగు వస్తువు, బౌద్ధమగు పదార్థము 
న 

యొక్క అనుకారమే కావున నది దానికి (ప్రకారము. కనుక సాదృశ్యము [ప్రకారము 

గా వచ్చును. 

ఈ విధముగనే “పంచధా భుం శ్రే” “(తేధా అధీతే” మున్నగు పయోగములందు 

“పంచధా"' ' తేధా అనుచో ధాపత్యయార్థమగు పకారమును సాదృశ్య మే. బుద్ధిలో పరి 

గ 

జ్య 

కల్పితమయిన భేదముతో సదృశమగు క్రియా విశేషమే అచట నిర్వ ర్రింపబడునది గదా. 

సంభ్యావచనము కంచె బరముగా విధార్థమిన ధా|ప్రత్యయము విహిఠము. విధార్థమనగా 

(ప్రకారము = పృథగ్భావము = భేదమని సర్యవసానము. 16281 

అవతారిక .ఉపపాదితారము శాస్త [పమాణోపబృంహితమైన యెడ శోభా 
థి 

వహమగునను నాశయముతో చిరోపాసిత సద్వృద్ధుడును, (ప్రమాణ పరతం|త్రుడు నగు 

భ ర్పుహరి, సాదృళ్యమే. సర్వత్ర [ప్రకార ళద్దార్ధమను నంశమున భాష్యకార మతము 
థి 

సంవాదకమునుగా నిందు (పతిపాదించి ముగించుచున్నాడు. 

ళో గౌర్వాహీక ఇతి ద్విత్వే సాదృశ్య (పత్యుదాహృత మ్ ! 

శుక్షాదౌ సతి నిస్పన్నేవాహీకో న ద్విరుచ [తే 1 624 

ద్విత్వే = ద్విర్వచన విధాయక సూూతమున, గుణవచన పదమునకు, గౌర్వాహీకః ఇతి జ 

“గోవు వాహీకుడు” అని, సాదృశ్యం = సాద్భళ్యమే, అనగా సాదృశ్య (పతీతి గలదియే, 

(పత్యుదాహృతమ్ = పత్యుదాహరణముగా నీయబడినేది, నిష్పన్నే = (ప్రసిద్ధ గుణవాచక 

మగు, శుక్టాదె సతి = శుక, కృష్ణ, మున్నగు 
గుణవచన మున్నపుడు, వాహీకః = వావారుని 

బోధించు గోళబ్దము, ద్విఃన ఉచ్యతే == రెండు పర్యాయము లుచ్చరింపబడదు, ద్విత్వమును 

బొందదనుట. 

తాత్పర్య వివరణములు “పకారే గుణవచనస్య (8-1-12) అని అష్టమా 

ధ్యాయమున పదద్విత్వ విధాయక సూ|తము, “పకారము' ద్యోతమయిన పుడు గుణవాచక 

శబ్దమునకు ద్విర్యచ నము వచ్చును అని యర్థము. “శుక్ట శుక్టం రూపమ్ శుక్ట శుక్టః పటః = 

ఉదాహరణములు. అటి, మహాభాష్యమున, ““గుణవచనస్యేతి కిమర్గమ్ ? అగ్నిర్మాణవకః | 

గౌర్వాహీకః"* అని గుణవచన పదకృత్యము విచారింపబడి యున్నది. (ప్రకార బ్ ధకము 

లన్నియు గణవచనములే యగును. కావున “అగ్నిః మాణవకః* 'గౌః వాహీకః' = అను 

సలములందు అగ్ని శబ్దమునకును గోశబ్దమునకును గూడ ద్వొర్యచ నము రావలసి యుండునని 

యర్థము. గోవు యొక్క సాదృశ్యముండుట వలన వాహీకుని “గోవు అందురు. అగ్ని 
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సాదృశ్యము వలన మాణవు డగ్ని. కనుక |పకారమనగా సాదృశ్యమే. |ప్రకారమున అగ్ని 
శబ్దము వర్తమానము గాన గుణవచన పదము లేవిగో ద్విత్వము రావలసి వచ్చును. కాగా 

“గుణ వచనస్య' అను దానికి పత్యుదాహరణము, 

[పకారమనగా, సామాన్యమునకు భేదకమగు విశేషమయిన, గోత్వము, అగ్నిత్వ 

ములకు భేదకమయిన విశేషమున నీ శబ్దములు వర్తమానములు కావు గదా. అపుడు గుణ 

వచన పదమున కివి (పత్యుదాహరణము కాజాలవు. కావున నెచ్చటనైన | పకారమనగా సాదృ 
శ్యమె అని సూచిత ము. 

శుక మున్నగునవియే గుణవచనములు. అవి గుణమునందును, గుణ విశిష్టము 

నందును వర్తించును. గుణము క్తవాన్ = గుణవచనః = గుణమును చెప్పియున్న శబ్దమనుట, 

గోశబ్దము వాహీకునే బోధించునది. అది గుణమునూ బోధించియున్న శబ్దము కాదు. పూర్వ 

మది జాతి బోధకము గదా. 

'* ప్రకృత్యర్థ విశేషణక్వాత్ సిద్ధమ్'' - అని వార్తికము, ప్రకృతి యనగా ద్విత్వ 
మునకు కారణమయినది. స్థాని యనుట. దాని యర్థమును 'గుణవచనస్య = అనునది విశ్లేషిం 

చును. (పకారార్థమును గాదు విశేషించునది. ఆట్టయిన (పకారమునందు వర్తమానము లన్నియు 

గుణవచనములే యగును. గోశబ్రము ద్రవ్యమును చెప్పునదయినను, సాదృశ్యమును బట్టి 

పవ_ించుచున్న ది గాన వాహీకుని బోధించినను గుణవచనమ యగును. కావున ఆ విశేషణ 

మునకు వ్యావ ర్త్య ముండదు. ణః 

అందువలన గుణమును బోధించినదిగా నంతకు మునుపు బాగుగ దెలియబడిన 

శబ్దమునకు సాదృశ్యము ద్యోతనియమయినపుడు , ద్విత్యము వచ్చునని యర్థము, కావున నతి 

[ప్రసంగము (పాప్తింపదు. 

“శుక్ర శుక్షః. పటః' = అను నుదాహరణమున, శక్త శబ్దము, శుక్ట గుణము అప 

' ధానము. తద్వుశిష్టము (ప్రధానము అయిన దానిని చెప్పునది. “గుణోపసర్ణన |దవ్యవాచి' 

అనుట. “పక్ష శుక్టం రూపమ్’ - అనుచోట, శుక్ట గుణమ్మాతవాచి. “పటు పటుఃి అనునది 

గుణవిశిష్టవాచికి ఉదాహరణము. 

పదార్థ సంసర్గము వాక్యార్థము. వాక్యార్థమునుండి పదార్థమును వేరుపరచి, పద 
విభాగ పూర్వకముగ నది సమీక్షింపబడినది గాన ఆర్థంద్వారా పదవిచారము సమ(గ్రముగ నీ 

గంథమునందీ సముద్దేశమున .జేయబడి పరిసమా ప్రమయినది. శుభం భూయాత్. 1624 

గౌర్వాహీక ఇత్యాది చివరి కారిక, 'నద్విరుచ్యతే ఇతి" ఆని ముగింపబడినది. ఇతి 

అను శబ్దము సమాప్తి సూచకము. 

ఇక వ్యాఖ్యాన [గంథము “ఇతి శుభమ్" - అని ముగింపబడినది. (పకీర్ణక _పకాళ 

మని వ్యాఖ్య సేరు. హేలా రాజుచే రచింపబడినది. ఆతని తండి భూతిరాజు. ఆ వ్యాఖ్యాన 

నట పదానాయూాతన నాలా ణా సతో లు 

a న. 

న లా మనా. చ. యాతనా 

పదకొండము 

సినది. డవకాండ 

మున పదునాలుగవ సముద్దేశము, వృత్తి సముద్దేశమనబడునది ముగిసినది. మూ ౦ 

మయిన పదకాండమును సమా ప్తము. 

వ్యాఖ్యాకర్త ఆగు హేలారాజు స్వయముగా చేసికొనిన, స్వపరిదయ 

రూప శ్లోకముల భానము 

1. కాశ్మీర దేశమున, ముకాపీడుడు అను నాక పసిద్ధడగు మహారాజుండెను. 

ఆతని మంతి లక్షణుడు అను నాతడు, ఉదార చరితుడయిన ఆ మంతి 

వంళమునందు. “భూతిరాజు. అను నాయన కుమారుడు హేలారాజు ఈ 

(పకాశము' అను వ్యాఖ్యను పకాశింప జేసెను. 

9, సూర్య చందాదులు బోకమున చీకటిని తొలగింతురు. కాని, కొన్నిచోట్ల అ 

పని చేయుటకు దీపము కూడ అవసరము కాకుండ బోదు. బుద్ధిశాలుల 

వారి భావములు నవనవోన్మేష రుచిరములగునవి కప్పిపుచ్చి యుంచబడ వు. 

అ, ఆ గు జ రూప 

$. మూడవ వాగవస్థ = అనగా స్పోటాత్మక శబ్దము స్యపకాశమ స్వర ప 

ముతో విశ్వజనులకును హితకర మై ఒప్పుచున్నది
. అది ఈ [గ్రంథమువల 

సుప్రతిస్టితమగు గాక. 

ఓ. శ్రీకాంతుడగు హరి మూడు శోకములను మూడడుగులతో నాాకమించినట్టు 

ప మూడు 
ఈ సమస్త విద్యా శ్రీకాంతుడగు హరి శ్రైలోక్యము నా!కమించుటకు 

కాండములను మూడడుగులుగా రచించెను. 

క్. జగదాచార్యుడగు ఈ హరి యొక్క సూకీ లత్ములు మహాభాష్యమను నట్ట
ియ ౦ 

దుదృవించిన అమృత ఛటలచేత (అమృతము యొక్క పిండముల రల 

కాంతులచేతను) ఆచ్చురితము లయిన విగహములతో సర్యోత్కర్షతో. వర్తిం 

చున్నవి. 



వరుస 

సంఖ్య 

సముద్దేశ సంఖ్య 

కొరిక సంఖ్య 
అరము 

® 

కేం లక థీత(ము) 

అ 

VII- 70,71 3 ప్పబడనిది. = అపాదానము, సంప 

అకర్మకైర్యోగే VI. 867 

కర్మ 

అకర్మికా [కియా 711. 88 

ఆతీతాభ్యా శక్తిః 130-561 

అతుల్యవిభ క్తి XIV -~ 478 

అధ్యారోప(ము) XI- 10 

దానము మొదలగు విశేషములను చెప్ప 

దలపక, పామాన్య ముగ చూపబడు కర్మ, 

దీనినే *“'అ్మపధానకర్మ*"” యని అందురు. 

ఉదా :- “గాందోర్ధిపయః” ఇచట “గామ 

అనునది ''అకధితకర్మ'* (వా స్తవముగ అది 

అపాదానము కావలెను.) 

అకర్మక ములగు (క్రియలను వాడినపుడు, 

కాలము, దేశము, మొదలగునవి కర్మలగునని 

సంప్రదాయము. ఉదా ;= ““మాసమ్ ఆ సే" 

(ఇచ్చట “వ్యాప్య”' అనునది ఆధ్యాహారము. 

అది అంతర్భూత మైన [క్రియను తెలుపును. 

దానినిబట్టి మాసము కర్మ యగునని భావము). 

(పసిద్ధిని బట్టి కర్మతెలియ. చోటకర్మ 

పదమును వాడక, చూపబడు [కియ ఉదా:= 

“మేఘః వర్షతి*' (జలమ్.) 

““వర్త మానము”. అను భావమును ఆడ్డగించు 

(కాలగతమైన) ఒక శ కి. దానిని'భూతముో 

అందురు. 

వేర్వేరు విభక్తులు గల. పదముల కగు 

సమాసము. “ఉదా !- “పూర్యః కాయన్య'' 
ఒక దాని ధర్మమును వేరొక దానియందు 

పట్టిక 

వరుస 

సంఖ్య 

10. 

11. 

18. 

14. 

కేల్. 

అనవసా 
థి 

1047 
పదకొండము 

సముదేశ సంఖ్య 
60 

కారిక సంఖ్య 

XIv - 220 

ఆను ప్రయోగ(ము) 1V - 288 

అను పవృత్తి 

ఆంతకరణ 

త త్త్య(ము) 

అన్వాభ్యే 

యత్య(ము) 

ఆపాదాన(ము) 

| ఆపాయ(ము) 

అపోహ 

ఆభివ్య క్రి 

1-14 

VIT-4l 

XIV - 277 

మ = 186 

అరము 
థి 

ఆరోపించుట = అర్థధర్మమందు శబ్దధర్మ 

మును కల్పించి, రెండును ఒక టేయని 

భావించుట. (శబ్దము-అది బోధించు అర్థమును 

ఒక కేయను భావన) 

అంతము లేకపోవుట. (ముగింపులేని ఆవృత్తి) 

ఇదొక దోషము. 

ఒక శబ్దము వెంట వేరొకదానిని పలుకుట, 

ఉదా:- ఏధాంచ (శే. ఏధాంబభూవ, విధా 

మాన, మొదలగునవి కొన్ని ధాతువుల లిట్టు 

రూపములలో ఇది కనబడును. 

ఒక ధర్మము అన్ని వ్యక్తులందును సమాన 

ముగ ఆన్వయించుట. ఉదా :- గోత్వము 

అన్ని గోవులందును (పూర్తిగ) అన 

యించును. 

మనోధర్మము. = భావన, ఆలోచించుట. 

ఉదా :- (మనసులోని రూపమే బయట 

ఉన్నట్లు తోచునను త త్రము). 

వ్యాకరణసంసాారము 

విడదీయుట, లేక వేరుకేయుటలో “స్థిరముగ 

ఉఊండునది'' అని భావింపబడు వస్తువు 

ఇదో కారకము. పంచమిని వాడి దీనిని 

బోరింతురు. 

విడదియుట, వేరుచేయుట, 

తొలగించుట. ఉదా $- “లేదా పోహా = 

భేదమును తొలగించుట 

స్పష్టపడుట, స్వరూపము తెలియుట 



వాక్యపదీయము 1048 పదముల 

వరుస అ అ 

: స పదము సముద్దేశ సంఖ్య రము 

సంఖ్య కారిక సంఖ్య . ల్యూ 

16. అభ్యుచ్చయ(ము) 2౨1/7 = 90, పెరుగుట, ఆధికమగుట, (శబ్దములు చేరుట 
అ 

96, 98 వలన కలుగు అర్థ ముల ఆధిక్యము) 

17. ఆర్థ| కియా XI1- 14 సృష్టియందలి (పతియొక వస్తువునకును గల 

ఉపయోగము (ప్రయోజనము. 

17. అర్థజాతి 1-6, 8, 11 విడి విడి వస్తువులందు గల సమానధర్మము. 

(ఆవస్తువులను బోధిందు శబ్దముల జాతి, 

దీనియం దారోపితమగును.) ఊదా :- 

గోత్వము, మొ॥. 

19. అవచ్చేద(ము) XIV- 11, పత్యేకించుట, నొక్కి చెప్పుట, నిశ్చతమైన 

297 జ్ఞానము, (విశేషణము). 

20, అవయవస్వర(ము) XIV = 57, 61 ఒక సమాసమునకు అవయవమెన పదమునకు 

గాని, సమాసమునకు గాని (పవర్తించు 

ఉదాతాది స్వరము. 

21. అవ్యపవర్గ(ము) 111.6 వేర్పాటు లేకుండ పూర్తిగా కలసిపోవుట. 

22. అవ్యయ(ము ][/- 105 మార్పులేని శబ్దము. (లింగము, విభ క్తి' 

వచనమును లేనిది. ఉదా :- చ, వ, హః 

మొదలగునది). 

వలి. 

24, 

వీర్. 

26. 

అవ్యయీభావ(ము) 71% = 165 

& 

ఆకృతి 1- 19 

ఆఖ్యాతపద(ము) 1% - 99 

ఆత్మత త్త్య(ము) 1- 91, 
IX = 89 

అవ్యయముతో జరుగు సమాసము 

ఒక జాతికి చెందిన అన్ని వ్యక్తులందును 

ఒకేవిధముగ కనబడు ఆకారము (అవయవ 

ముల అమరిక లేక పొందిక) సామాన్యము, 

జాతి. అను భావనలకిది ఉపయోగించును, 

క్రియాపదము (తిజంత మగుశబ్దము) 

సారభూతమైనది. (అంతకును మూలము). 

నిత్యమైన తత్త్వము, 

nnn గతంల నుటపాతకుతించాటాలణా తనక కనతో 

a న. 

28. 

29, 

80. 

81. 

వవ, 

88. 

వీ, 

"95. 

86. 

ల్, 

ఆధారళశ కి 

ఆరాచ్చట్ది 

ఆలంథ నము) 

ఆవిరా వ(ము 

ఆవిష్టలిం గతా 

ఉద్వత్ (త్తు) 

ఉస్కీలన(ము) 

1049 
పదకొండము 

సముదేశ సంఖ్య 
టు 

అర ము 

కారిక సంఖ్య 
థి 

V11- 151 వస్తువులకు ఆధారముగా నుండు సామర్థ్యము 

ఉధా :- ఆకాశము. దీనికి అన్ని వస్తువులకును 

ఆధారముకాగల శ క్రి ఉన్నది. 

XIV - 276 ““ఆరాత్ ' అను శబ్దము. (“దూరము 

దగ్గర”) అను రెండర్భములను కూడ. ఇది 

బోధించును. 

1-84 యజ్ఞమందు పపవును వధించుట. 

VIl1- 26, అభివ్యక్తి, కనపడుట, స్పష్టమగుట. 

XIIT- 17, 

XIV - 828 

XIV - 819, ఏడో ఒక లింగమును (పుమ్, శ్రీ, నపుంసక) 

§్ర80 నియత ముగ స్వీకరించుట = నియత లింగ 

త్యము. 

XIV - 288 ఒ కేసంఖ్యను నియతముగ చెప్పునది. 

ఉదా ;- ఏక,ద్ద్వి, తిః మొద లగునది. 

IX - 106 కోభనమైన కోరిక. 

రి 

X-5 “ఇం|దుని చంపునది"* - లేక = “ఇం|దునిచే 

చంపబడునది”'. స్వరము యెక్క మార్పును 

బట్టి రెండర్థ ములు వచ్చును. 

ఉ 

Xl మిప్, వస్, మస్, ఉత్తమ పురుషము; 

{ ఇట్, వహి, మహి, ) దీనివిభక్తులు 

XIV - 589 ఎత్తైనది. ఎత్తైన మార్గము. 

IX 56 ఒక వస్తువు ఆగుపడుట, ఆవిర్భవించుట+ 



89 

40. 

41. 

42, 

శీలి. 

4&4. 

. కీర్. 

4&6. 

47. 

48. 

49. 

60. 

61. 

ఉపకార (ము) 

ఉపగ్రహ(ము) 

ఉప గాహి(న్) 

ఉపచార (ము) 

ఉపచారసత్ (త్తు) 

ఉపప్పవ(ము) 

ఉపమాన(ము) 

ఉపమేయ(ము) 

ఉపలక్షణ(ము) 

ఉప వ్యంజన 

ఉపశ్లేష(ము) 

ఉపసర్ణ న(ము) 

ఉపాదాన(ము) 

ఉపాగ్రయ(ము) 

1050 
పదముల 

అరము 
థి 

VI1-18 ఒక శబ్దమయొక్క అర్ధము, తనతో కలిసిన 

XIV - 149 వేరొక శబ్దముయొక్క- ఆర్థమునకు చేయ 

సాయము. 

మ. 1, 4 ఆత్మనేపదము, పరమై పదము, ఆను వాని 
వలన తెలియదగు ఆర్థముయొక్క లేదము 

(క్రియకు చెందు విశేషము). 

XIV - 114 అఆంగికరించుటకు హేతువు. 

VII1L-18 ఒక పదమును గౌణార్థ మున వాడుట. 

XIV -2178 గొణమైన అర్థము. (లాక్షణిక మైనది) 

(2) XIV చంద్ర దహణము 
(1) II167 భాంతి, అసత్యమైన జ్ఞానము ] 

417 

XIV - 862, పోలికను చెప్పుటలో ఆరికగుణములు గల 

868,866,876 వస్తువు (చం|దుడు, మొక, 

ల - 604, పోలికను చెప్పటలో అల్పగుణములు గల 

605 వస్తువు, (ముఖము, మొగ). 

XIV = 184, సూచకము, జ్ఞాపకము, చిహ్నాము,(ఓక నిర్థిష్ట 

425, 609 _ మైన అర్థమును సూచించుట కుపయోగించు 

పదము). 

XIV -85 ఒక యంశమును సూచించు చిహ్నము. 

VI1-149 ఆధారమునకు ఆధేయముతోగల సంజంధము. 

(సంయోగము). 

XIV -97, విశేషణమై అఆ|పథానముగనుండు పధము- 

415 లేక - అర్థము. 

XII - 8 (పత్యేశ మైన శక్తులను బట్టి, ఒక్ శబ్దము 

యొక ఫ్రా ఆర్ధ మును నిశ్చయించుట. 

111-566 ఆసరా, ఆశయము. (ఆధారము). 

పట్టిక 
1051 

పదకొండము 

వరుస పదము సముద్దేశ సంఖ) 
అర్థము 

సంఖ్య 
కారిక సంఖ్య 

ల్లి ఉభయార్థతా XIV - 859 ఒక శబ్దముచేతనే జాతిని వ్యక్తిని కూడ 

బోధించు తీరు. 

ఉరి 

రల.  ఊహ్య(ము) 2 - 80  సముదాయమునుండీ వేరుచేయదగినది. 

న 

b4. ఏక వద్భావ(ము) x1Iv - 108 'పెక్కులు ఒకటిగా అగుట, (బహువచన 

ముండవలసిన చోట, వక వచనముండుట 

ఉదా := |పభువనమ్॥ మొ॥). 

ఫునవేః 

ర్ర్. ఏకార్లీభావ(ము) xiV -44 విడిగా ఉండుఅర్థ ములు ఒకటిగా _ పెనఐణ 

| 
కొనుట. (శబ్దిములకుండు సామర్థ్యము.) 

ఇది సమాసాది వృత్తులందుండును. 

లొ 

56. కౌపయిక(ము) x1V - 580 ఉపాయముగొ ఉండుట (సాధనమగుట.) 

క్ర 
ప మెన 

57. _ కరణకారక(ము) VI1- 90,100 క్రియసిద్ధించుటలో _ మిక్కిలీ (ప్రధానమై 

సాధనము... (తృతీయ వ్లిఖక్తీలో దీనిని 

టోధింతురు). 

క8.  కర్పతా ౪11. 19, 28 ఒక (క్రియకు కర్తయగుట. 

క్ర రృృత్వ(ము) 

క్ 
< 

పార 

59. క ర్భస్గభావక(ము) $1V - 168 కర్తయందే జరుగు (చూడదగు). వాక 

ఇ; 
మును చెప్పు ధాతువు. ఉదా :- = 

ని దించు, స్మృ = 
స్మరించు, మొదలగునవి. 

క 

60. క ర్తఎధికార(ము) శశ 
101, 5 ర్తనుగురించి చర్చించు భాగము. (ఒ 

128 శాస్త్రమున). 
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ఖల 
wu అలో 

వరుస దమ సముద్దేశ సంఖ్య అరమ వరుస ప్రదము సముద్దేశ సంఖ్య అర్థము 

సంఖ్య కారిక సంఖ్య థ్ 
సంఖ్య కారిక సంఖ్య 

61, కర్తిభిపాయతా ౫11-9 కర్తకు చెందునట్టగుట. 
89. కాలసముద్దేశ(ము) 11 - 1, 114 అన్ని వస్తువుల అభివ్య _ీకిని కారణమైన 

న్ 
న్ . 

కాలశ క్రిని నిరూపించు ఒకభాగము. ఈ 

62. _ కర్మస్థభావక(ము) 1/11 - 6క కర్మయందు గమనింపదగిన _ (జరుగు) 
అండమున తొమ్మిదవది). 

వ్యాపారమును చెప్పు ధాతువు. ఉదా :- . 
లంచుట.. శబ్లమునకు 

| 
దువ . శబ 

“బాలమాసయతి (బాలుని కూర్చుండ బెట్టు . 70... కుత్సా 1-41 నింద. తక్క్కుణగౌ ల్ mw ల సం క 

చున్నాడు). 
“కన్” (క్ర) అను (ప్రత్యయము చేర్చి 
స్వరమును సూచింతురు. ఆ (ప్రత్యయము 

68. కర్మాపదిష్ద(ము) XIV = 169. కర్మతోసమానమైన. (కర్మకుచెందు, కర్మకు 
స్వార్థికము అనగా శబమునకు గల కుత్సార్థ్ 

| 
| 

న ద 

ఆవశ్యకమైన). 
| 

మునే అది స్పష్టము చెయును. 

64, కలా 1-57, 68 అంశము, భాగము, (కాలముయొక్క- ఒక శ] కుత్సిత తతి xjv - 2 “కుత్సితే” అను సూ,తము. (పా. 5.8.74 

భాగము. కాలశ క్రి యొక్క. అంశమైనశ క్రి). 
ఇది” “నింద” అను అర్థమున “కన్” 

రి.  కాకతాలీయ(ము) ౫1V - 609 “కాకి వాలుట పండు పడుట' 'వలె అనుకొన 
(పత్యయమును విధించును. 

కుండ, ఆకస్కికముగ జరిగిన ఒక సంఘటన. 
79 కృత్ x1V - 829 ధాతువునకు చేరు తృచ్, ణ్వుల్ , మొదలగు 

66. కారక(ము) VII1- 18 క్రియను పుట్టించునది. = లేక = (క్రియతో 
పత్యయము. డ్రీనివలన కర్తా, కారకము 

వొ త జ 

అన్వయించునది. కర్త, కర్మ, కరణము, 
మొదలగు శబ్దములు సిద్ధించును. (కృదతిజ్. 

సంపదానము, అపాదానము, అధికరణము 1 
పా. 8.1. 98) 

ఆని ఆరు విధములు. 
78, కృతహస్త(స్రుడు) ౫1V - 560 సిద్ధహస్తుడు (చేయితిరిగినవాడు) (ప్రవీణుడు 

67.  కారక్షస ప్రక(ము) 1711 - 44 “శేషము” (సంబంధము) అనుదానితో 
“అర్జునుడు” అనునర్థమున ఈ శబ్దమును 

కలిసిన కర్త, కర్మ, మొదలగు ఆరుకారక 
తరుచు వాడుదురు. 

ములును “కారక స ప్రకము” అనబడును. 
74. కియా V1] - 1,4, వ్యాపారము, పని, (చిన్న చిన్న అవాంతర 

(| 1 ఫలిత. 

68. కాల(ము) IX-1,2,8, (1) ““కాలశ క్రి" అనెడి ఒక మహాశక్తి. 
\ 10,15, 18, వ్యాపారముల సముదాయము.) కలుగు ఫ 

= 8, 9 సృష్టి కారణములలో (ప్రముఖమైనది. శబ్ద 
9194 మచే ఊహింపదగిన చేత. 

[(బహ్యమునకు తరువాతిది. 
IX-2 

(2) 11. 814, 816. సమయము. (సామాన్య 75. (కియావతి 1-85 జక పని చేయుటలో వేదముయొక్క- సమ్మతి. 

ముగకాలము) శబ్బముయొక - అర్థమును నిశ
్చ - ¥1V - 499, వేదము విధించుట): 

యించుటకుపయోగించునది. “ద్వారమ్”' 
50 5514,521 

అనగానే శీతకాలములో “'పిథేహి” 
' 

: 
య |- యను విశదికరించు భాగము. (ఈ కాండ 

(మాయుము) అని తాత్పర్యము. వేసవిలో | 76. కియాసముడ్డేశ_ VII1- 1-64 కీ ( 

“ ఉద్ధాటయ' తెరుపుము అని తాత్పర్యము. 

అట్టు కాలము సంశయమును పోగొట్టుటకుపక 

రించును. 

Praia 

మున ఎనిమిద వది). 



వరుస 
ఆ 
౧౦ఖ్య 

TT. 

78. 

సముద్దేశ సంఖ్య 
పదము ల ఆఅరము 

కారిక సంఖ్య థి 

ఖు 

ఖదిర(ము) 1-38 చం|డచెట్టు. దీని కర్రతో యాగము లందు 

XIV - 801 యూప స్తంభమును తయారు చేయుదురు. 

ఖర్జూర(ము) XIV - 801 ఖర్జూరపు చెట్టు బర్పుర, ఖర్జుర, అనునవి 

మారు రూపములు. 

గ 

గుణసముద్దేశ V-1,9 [దవ్యమందలి గుణములను చర్చించు భాగము 
79. 

80. 

81. 

52, 

88. 

84. 

85. 

(ఈ కాండమున ఆయిదవది). 

గుణాశయా(శ క్రిః/11- 81... అ|ప్రదానమైన శబ్దమునకు గల సామర్థ్యము. 
అలాన్ న్ అలు ౧ థి 

(గహ(ము)  _ 1- 68,61,70, యజ్ఞమందు సోమరసమును తాగుటకె ఉప 

85 యోగించు ప్యాత. (యాగ (ప్రక్రియలో ఈ 

పదమును వాడుచుందురు). 

చ 

చార్భ XIV - 196, “చి అను అవ్యయముయొక్క అర్థము. 

197 (సముచ్చయము, ఇత రేతరయోగము మొద 

లగునవి). 

చితి XIV - 825 జ్ఞానము. 

826 

చైతన్య x-2,8 జ్ఞానము. తెలిసికొసుట). 

XIV - 827 

ఛ 

చ త్తిన్ XII = 22 గొడుగుగలవాడు, పెక్కుమంది గొడుగులు 

విప్పుకొని నడచుచున్నపుడు, వారిలో ఒకరి 

ద్దరికి గొడుగులు లేకున్నను “ఛ త్రిణో 

యాంతి'” అని వ్యవహరింతురు. దీనినే 

““ఛత్రిన్యాయము'. అని అందురు. 

| 
| 
| 
1 
i 

' 

| 

ర్. 

88, 

90. 

91. 

రల, 

1055 
షపదకొండము 

సముదేశ సంఖ్య 
య 

ఆరము 

కారిక సంఖ్య 
థి 

ఛాగ(ము) 1.78, 80 మేక. (సోమయాగములో వధింపబడునది). 

జన్మన్ 1.89, 

17211 _ 29 

పుట్టుక, ఉనికి స్పష్టపడుట. 

జరా IX - 24 ముసలితనము. జీణించుట (కాలశ కీ వలన 

వస్తువులందు కలుగు శిథిలావస్థ) 

జాతి 1-2,8,6,8 (1) సకల వ్యక్తులందును ఒకే విధముగ 

కనపడు ఒకానొక ధర్మము. ఉదా :- 

గోత్వము (గంగడోలు, మూపురము, తోక. 

మొదలగు వానిని కలిగియుండుట). భావనా 

గమ్యమగు ఆకార సామ్యము. 

(2) 1. 2. ఒక వాక్యమున గల పదముల 

సముదాయము అందించు సౌమాన్యార్థము. 

(జాతిస్ఫోట). 

(8) 111. 4. లింగము. (ప్రాణులను వేరు 

చేయు చిహ్నము = త్రీ పుమాన్ నపుంస 

౮107 - 856 “జాతియే. శబ్దముల అర
్థము" అనువాదము 

(““వాజప్యాయనుడు'. 
అను |ప్రాచీనవై 

యాకరణుడు తొలుత ఈ వాదమును లేవ 

దీసెను). 

జాతిపదార్థ తొ 

జాతిసముద్దేశ(ము)1 ౨1.
106 జాతిని విశదీకరించు భాగము. (ఈ కాండ 

మున మొదటి విభాగము). 

త 

తద్ధిత ¥1V - 86, _అపత్యము, హితము, భావము, మొదలగు 

@ 

89, 829 ఆర్థములలో సుబంత మునకు (శబ్దమునకు) 

చేరు పత్యయము. ఉదా ;= “దశరథన్య 
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NN
 | పట్టిక 1057 పదకొండము ము 

వరుస సముదేశ సంఖ్య. 
| నా

లా 

( 
పదము య ఫ్రీ 

| జ అర Aran 

| సంఖ్య ణం కారిక సంఖ్య అర్థము వరుస పదము సమురైళ సంఖ్య అర్ధము 

| లా
లా 

. సంఖ్య కారిక సంఖ్య ఠి 

| 
అపత్యమ్ = దాశరథిః (ఇచట “ఇ” అను 

తత్, మొదలగు సర్యనామ శబ్దములను 

. 
నది తద్ధితము). 

[దవ్యమును నిర్దశించుటక్రై వాడుదురు. లను 

. 98.  తిరోభావ(ము VII1- 26 గుణవ రాములు) కన పడకుండ అణగి 
4. ఆనం క్ర” 

( ) అములు (5 శ్రి లు) ఎన ౦డ అణ 100. [దవ్యపక్ష(ము) XIV _ 989 శబ్దము బోధించు అర్థము వ్యక్రి యే గాని 

_ <8 

ఫట 

న aa మైన స్థితి, 
“వ్యాడి” అను (ప్రాబీనవైయాకరణుడు బిర. 

| / న్ / 
స్థాపించెను. 

తి 

94, తిపశ్నీ 07 -254 నళ సమాసమందు (నళ్లును గురించి) ఏర 
4 2! వ 

౬ గన మాడు మంద ( వ ఎం) ' క్ 101. దవ్యపదార్గతా ౫1V-8ిక7 “వ్యక్త యే శబ్దముయొక్క- అర్థమను క 

పక్షములు. 1. జూర్వంఎదొ్క 
లర8 పక్షము. ((దవ్య పక్షము). నని, 

ముఖ్యము, 2. ఊఉ త్తరపదార్థము ముఖ్యము, చ 
జము త్ర )ట) 

లి, అన్యపదార్థ ము ముఖ్యము.అనునవి. 
102. దవ్యసముద్దేశ(ము)1 -1, 18 దవ్యమును గురించి చర్చించు భా రః 

కాండమున కెండవ విభాగము. ఇందు 

05... (త్యష XIV - 214 శివునికి పేరు, (ముక్కంటి). 
ము) 

[ద్రవ్యము యొక్క- పరమ త త్త్యము నిరూ 

ద ' 
| 

కింపబడినది. ((దవ్యమందలి నిత్యమగు 
క 

అంశము). “భూయో (దవ్యసమద్దేోము-. ర్తి 

96. దండిన్ 1-98 . కరను. చేపట్టువాడు. ““సంన్యాసి'” అను | అను నాలుగవ భాగములో దవ్యము యొక్క 

నర్గ్భమున వాడుదురు. | 
వ్యావహారిక తత్త్వము నిరూపింపబడినది. "పడి 

97. దిక్ V1- 98 తూర్పు. పడమర, మొదలగు వ్యవహారము | (దవ్యమందలి అనిత్యమగు ఆంశము). 

నకు కారణముగా భావింపబడు ఒక శక్తి దీని | 108. _|దవ్యాభిదానపక్ష ౫1V - 110 శబ్దము యొక్క అర్థము “దవ్యమే” అను 

వలననే ఆయా (పదేశములను గుర్తించుట 
పక్షము. (|దవ్య పక్షము). ము, 

జరుగును. . | 

98. దిక్సముద్దేశ(ము) ౪1-1, 28 దిక్కును గురించి చర్చించు భాగము (ఈ ధ 

కాండమున ఆరవ విభాగము) 104. ్రావ్య(యము) 70-180, “నిశ్పలము” అనుభావము. (కదలకుండు”). 

99. దవ్య(ము) 1-1 (1) సృష్టియందలి పతియొక వస్తువు 
189 అను భావన కదలుచున్నను, కదలక యి ము 

| నందును సారరూపముగా ఉండు తత్వము. నను, ఒక వస్తువునా నిశ్చలముగా నే న్ ము 

(ఊదా ;- బంగారు వస్తువులందు బంగారము). 
“అవధి” అనవచ్చును. అందువలన అ 

పరమార్థమున మాత్రము. ఆత్మ ఒక్కటే ఆపాదానము అగును. వ 

[దవ్యము. దానినే వేర్వేరు పదములతో 105. ధ్వని VII1-2 గంట మొదలగు వాని చప్పుడు. (పౌర్వాపర్య ది 

బోధింతురు. 
మును వివక్షింపని చప్పుడు). 19 

. (2) 1V. 8. విడిగానుండు వస్తువు. (వ్యక్తి) 
ఈ 

దీనియందు గుణములగపడును. ఇదమ్, 
"క్ర 

[67] 
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న 

106. నజ సమాస(ము) XIV -250 నజ్జు పూర్వపదముగా గల సమాసము. 

254 

107. నపుంసకలింగ(ము)౫ 111. 1 సంస్తానము, తి రోభావము, అనునవి స్త్రీ 

హహలారాజు లింగమునకు పర్యాయములు. పసవము 

ఆవిర్భావము, ఆనునవి పుంలింగమున 

కుపరాకాయములు. రెండు లింగముల 

యొక్కయు లక్షణములు గలది నపుంసకము. 

దీనిని “లింగ సర్యనామము'” అనియు వై 

యాక రణులు వ్యవహరింతురు. (సత్త్వ. రజ 

స మోగుణములను బట్టి శాస్త్రమున లింగ 

వ్యవస్థ ఏర్పడినది). 

108. నొడికా 11-ల్ లోపల గుల్చగానుండు ఒక గొట్టము. దీనితో 

చూచినపుడు వస్తువు మిక్కిలి స్ఫుటముగా 

కనిపించును. (దృష్టియొక్క- పరిధి నిమిత 

మగును గాన), 

109. నాలికా IX - 70 ఒక గొట్టముతో (కుండలోగాని) నీరు-(లేక- 

ఇసుకను నింపి, ఆడుగున చిన్న రం|ధము 

చేసి, దానిద్వారా ఆపదార్థము చుక్కచుక్క- 

గా పూర్తిగా కిందపడుటకు పట్టు కాలము. 

(కాలము కొలుచుట కొకసాధనము.) 

110. నా స్తీతొ 1-88 మూలకారణములో లీనమగుట. మూలకారణ 

మగు శక్తిలో ఆణగియన్న పుడు, వస్తువులు 

లేనట్లు తోచును, దానినే “వినాశ” మని 

అనుచుందురు. (వా స్తవముగా వినాశమనునది 

॥ లేదు) 

111. నిపాతన(ము) XIV - 590 వ్యాకరణ సంస్కారమును చూపక, ఉన్న 

దున్నట్టుగనే ఒక శబ్దము సాధువని చెప్పుట. 

ఉదా $= పృషోదరఃః సింహః, మొదలగునివి, 

వదు పా దా 
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112. నిమిత్రానువిధాన(ము)X1V - 810, నిమిత్తము ననుమరించి లింగసంఖ్యలను 

911 చెప్పుట. (విశేష్యము ననుసరించి విశేషణము 

నకు లింగ సంఖ్యలనుచెప్పుట). 

118. నిమీలన(ము) IX - 56 మూసికొని పోవుట, కనపడకపోవుట, 

(ఉన్మీలనమునకు వ్యతిరేకము). 

114. _నిరుపాఠ్యా X1V - 268 సత్త (ఉనికి) ఎట్టి విశేషములును లేనిస్థితి. 

116. నిర్ధారణ XIV -41 స మొత్తము వస్తువులనుండి ఒకదానిని గాని, 

VI1- 147 | కొన్ని టినిగాని వేరు చేసి ఎంచుట. (చూపుట) 

(ఉదా ఫాం గవాం కృష్టా బహు శీరా). 

116. నిర్వర్య కర్మ 1-27 VI-46 ఒక ఆకృతిగలదిగ (పుట్టుక, రూపము) 

47, 49,54,790 చేయబడు కర్మ. (|క్రియకుఫలము). ఉదా :- 
కుంభకారః. ఇచట కుండ నిర్వర్త కర్మ 

అగును. 

117. న్యగ్భావ(ము) VIL - 85,128 కనబడకపోవుట, ఒక దానియందాధార పడి 

యుండుట. 

118. న్యగ్భావనా 11-59 అర్హమును పూర్వస్థితికి ఉపకరించుట. 

119. న్యాయ(ము) 1-66 ఉదాహరణము. లక్ష్యము. దృష్టాంతము, 

XIV - 467 వసిద్ధమైన లోకోక్తి. 

ప 

120. పరవల్సింగ(ము) XIV - 806 దషంద్యము, తత్పురుషము, అను సమాసము 

లలో చివరి పదము ననుసరించి సమాసము 

లకు లింగ మేర్పడుట. 

121, పర స్మైపద(ము) 1. 20 వేరొకని కొర్మకైన (తనకుకాదు) స్థానము. 

తిప్, తన్, యి. మొదలగు మొదటి తొమ్మిది 

తిజ్ పత యములకును “పరస్మైపదము'' 

ఆని వ్యాకరణ శాస్త్రమున సంకేతము. ఈ 

[పత్యయములు 4 క్రియా ఫలము కర్తకు కాక 

వేరాకనికి చెందును” అని సూచించును. 
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1292. పరికల్ప(ము) ]11-రిక్ 

128. పశ్ముళుతి 1_ 88 

124, పుంవద్భావ(ము) సస 10 

XIV — 419, 

420, 422 

125.  పురుష(ము) X-2,8,70 

126.  పురుషసముద్దేశ(ము౫ - 1,9 

127. పథ్యా XIV -28,. 

405, 575 

128. 1పతికృతి XIV - 5985, 

607 

129. _|పతిజ్జా I11- 27 

180. పతిపదమ్(షష్ట్రీ 11 - 169 

181. (పతిబంధ(ము,) IX _ 11 

182, (పతిసంహార(ము) XIV — 90 

అరము 
థి 

ఉహ, వికల్పము, ఊహాగమ్యమైన రూపము. 

“యాగమందు జంతువును వధింపపలెనను 

వేదము చెప్పిన విధి. ఉదా := “వశునా 

యజేేత” మొదలగునది. 

స్రీలింగళ బ్దము పుంలింగశ బ్దముగా మారుట. 

సమాసము మొదలగు వృత్తులలో కొన్నిచోట్ల 

ఇట్టు జరుగును. 

వాక్యమందలి |క్రియా పదమునగల తిజ్ 

(పత్యయముచే బోధింపబడు వ్యక్తి, (1. 

(పథమపురుషము = వాడు, అతడు, అది. 

9. మధ్యమపురుషము = నీవు. తి. ఉత్తమ 

వురుషము = నేను). 

వురుషమును చర్చించు భాగము. ఈ కాండ 

మున పదవ విభాగము): 

జ్ఞానము. భావన 

బొమ్మ, ([పతిమ, విగహము. 

క ర్తవ్యమును నిర్దేశించు వాక్యము. (పతి 

పాదనము. 

ఆయా సందర్భములలో [పత్యేకముగ విధింప 

బడిన షష్టి. (పా. నూ 1- ““అధీగర్భదయేశాం 

కర్మణి.” మొదలగునది), 

ఫలితము సిద్ధించుటలో ఏర్పడు అడ్డు. కాల 

శ క్రివలన ఏర్పడు అడ్డంకి). 

విశేషమును భోధించిన వెంటనే, ఆవిశేష 

మును తెలుపు పత్యయమునుతీసి వేయుట. 

త్ 

బనానా కకం కలకు క 

న 

యానా నస్రు మేత్త్యా ఇం ౧2 

పట్టిక 

వరుస 

సంఖ్య 

188. 

184. 

186. 

186. 

187. 

188. 

189. 

140. 

1&1. 
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(పత్యకా X-—1 

పథ మపురున[ము)X1V — 600 

(పదేశ(ము) 115 

XIV — 218 

పధానవిషయా 1711. 82 

పమాణ(ము) 1-4 

పయో గవాక్య(ము)1V = 815 

(పవృత్తి XIV = 874 

(పష్ట XIV - 85, 

152 

(పస క్రాదర్శన(ము)£1V = 182 

అరము 
ఖు 

ఉదా :- శుక్ట ఇ తెలుపుగలది, ఇచ్చట శమ 

తుప్'” అను _పత్యయము, “కలది” అను 

విశేషమును బోధించి తప్పుకొన్నది. (కేవ 

లము “తెలుపు” ఆను అర్థము కూడ శుక్ట 

శ బ్రమునకు గలదు). 

శరీరమునందుగల ఆత్మ. “నేను” భావనకు 

మూలము. దీనినే ఉత్తమ పరుషము 

చోదించును. (ఆహం కరోమి). 

తిప్, తస్, రు, త, ఆతామ్, రు, అను 

తిజ్ [ప్రత్యయములు. (వాడు, ఆది, ఆను 

కర్తను బోధించును). 

' భాగము, విభాగము. 

ముఖ్య [క్రియను ఆశయించునది. 

గాయపరచుట, చంపుట. 

వ్యవహారమున వాడుటకు తగిన వాక్యము 

(వ్యాకరణ సంసా గ్రారమున త్రై చూపు 

' పియా వాక్యము ప్రయోగ యోగ్యము 

కాదు). 

[దవ్యమందళి గుణముల మార్పు, లేశ కదలిక 

(ఆవిర్భావము, తిరోభావము, స్థితి - అని 

మూడు విధములు). 

నాయకుడు. నాయకత్వము సామాన్యముగా 

పురుషులకే చెల్లును, కాగా ఈ శబ్దమును 

పుంలింగముగనే వాడుదురు. ఆయినను 

“పష్టుని భార్య'' ఆను ఆర్థమున మా[తము 

“పష్టీ' అని న్రీలింగముగ వాడవచ్చును. 

ఉండవలసినది క నపడకుండుట. దీనినే శాస్త్ర 

మున “తోపము'' ఆందురు). 
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న. ల నా 

లలు టాం నలుని. ToT ce పతాకాలు 

పట్టిక 1063 పదకొండము 

' జ స స 
స స స 

వరుస పదము సముద్దేశ సంఖ్య అర్హము వరస పదము సముద్దిళ సంఖ్య అర్హము 

| సంఖ్య కారిక సంఖ్య ఠి 
సంఖ్య కారిక సంఖ్య థి 

| 142. పసవ(ము) VI. 10, పుట్టించు శ క్రీ. పుం స్త్వ్వము). 
150. బుద్ధ్యవస్థొ X1V = 51, మనస్సు యొక్క స్థితి. భావనము. 

Xm - 27 579 

148. [పహాణ(ము) సరి = 1111 నశించుటకు యోగ్యమగుట. 
151. బృహత్య XIV _- 618 చిన్నడైనను తన కొంతివలన _ పెద్దదిగ 

620 అగపడు ఒక వజము. 

144. ప్రాతిపదికార్థ(ము) 1-84 శబ్దముయొక ,- అర్థము = జాతి, జొతినే 

“సత్త” ఆనియు ఆందురు. అన్ని శబ్దము 

లకును స త్తయే తొలి అర్థమనియు, ధాతువు 

152. బాహ్మణ [కుతి XIV - 492, “ బాహ్మణునితో సమానమైన (క్రియ = బేక- 

498,494,549 ఒక వస్తువు” అను నర్భమున బోధించు 

1.46. 

146. 

147. 

148. 

149. 

(ప్రాష్య(కర్మ] .. 

లకు కూడ కియా సామాన్య రూపమైన 

సత్తయే |పాథమికమైన అర్హమనియును వై 

యాకరణుల తాత్పర్యము. 

1 -69 ఇతరముల కన్న ముఖ్యమగుట. 

VI1-651 |కియ వలన ఎట్టి మార్పును కనబడని కర్మ, 
ఉదా !- ఆదిత్యం పశ్యతి. 

లి 

XIV ౨ 141 బయటనుండు ఆవయవములు (నిమి త్తములు) 

బయటనుండునది, దూరముగా నుండునది, 

విలంబముగా అగునది, 

[11 = ల్ (1) గోవుయొకగా సంతతి. (““బహులాయాః 

XIV = 149 అపత్యమ్”'). “శాబలేయి' అను పదమువలె 

ఈ పదము కూడ సాధువే. ఇదున్నదని ఆ 

పదమును, అదున్నదని ఈ పదమును 

విడువనక్కర లేదు, [(2): శాబలేయ, బాహు 

లేయ, అను వ్యక్తులు ఇద్దరుందురు. వారిలో 

ఒకరి ఉనికి కాని అభావము -కాని, మరొకరి 

భావమునకుగాని అభావమునకుగాని 

నిమి త్రము కానేరదు |. 

బుద్ధ్యనుసంహార . IX - 67 మానసిక మైన స్వరూపము సంకల్పము, 

మనస్సు కలుగజేయు వా స్తవముకాని వ్యవస్థ. 

న జా బునాకడ్ 

1598. 

154. 

155. 

156. 

167. 

భావ(ము) 

భాషితపుస్య(ము) 

భూత(ము) 

భూయో[దవ 
సముద్దేశ(ము) 

మధురా[శుతి 

వాక్యము. “(|బాహ్మణవత్ ఆదీతే”” మొద 

లగునది). 

థ్ 

V111-12,17, వ్యాపారము, క్రియ, ఒకపని, (కారకముల 

94, 96,569,860, తోడి సంబంధమును చూపకుండ, కేవలము 

68 ధాతువును వాడి నిరూపించు క్రియ). క్రియ, 

భావము, ఆను పదములను పర్యాయములుగ 

వాడుదురు. ఆయినను చిన్న భేదమున్నది. 

పూర్తి అయిన [క్రియను భావమనియు, 

జరుగుచుండు పనిని [కియ యనియును 

భావించుట సం|పదాయము. 

VI. 10 పుం _స్త్యమును చెప్పునది. వేరొకలింగమును 

కూడ గట్టుకొని పుంలింగమగు శబ్దము. (ఒకే 

లింగము గలది కాదు). 

IX 88,79, జరిగిపో యినది. (కాలమునుబట్టి ఏర్పడు 

85,91,101 వ్యవహారము). 

IV -1,8 [ద్రవ్యమును గురించి చర్చించు ఇంకొక 

భాగము, ఈకాండమందలి నాల్గవ విభాగము.) 

ము 

XIV - 542 మధురాపట్టణమును గురించి (పయోగించిన 

రిక వాక్యము. (ఉదా :. మధురాయామివ 

పాటలిపు|లే జనాః). 
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వరుస సముదేశ సంఖ 
సంఖ్య స కారిక సంఖ్య అర్థము 

0 a నా 

158. మధ్యమ వదిల 1, కీ మధ్యమపురుషము. (సిప్, థస్,థ,- థాన్, 

ఆథామ్, ధ్వమ్, అను (పత్యయములు). 

169. మాన(ము) XIV _- 890 కొలుచుటకు సాధనము, కొలత. తో 

య 

160. యు క్రవద్భావ(ము) XIV - 112, లుప్, అను పదమును వాడి తద్ధిత పత్యయ 

118, 820 మునకు లోపము చెప్పినపుడు, (పకృతి 

యొక్క- లింగవనములే ఆనువర్తించుట 

గ్రపకృతికి యొక్క లింగిము, వచనమును 
మారకుండ అనుసరించును. ఉదా := అంగో 

నాం నివాసః జనపదః = అంగాః, కురూ 

ణామ్ = కురవః, వంగానామ్ జా వంగాః, మొ॥ 

“లుపి యు క్రవద్వ్య క్రివచనే” పా. సూ. 

1-2-51.) ఇచట “కురు శబ్దము పుం 

లింగము బహువచనము ఆ శబ్దమునకు వచ్చిన 

తద్దిత పత్యయమునకు లోపము వచ్చినను ఆ 

పుంలింగమును, బహువచనమును నిలిదినవి 

1681. యుగపద్వాచితా ఎ” -84 ద్వంద్వ సమాస మందలి పదముల అర్థము 

లచు - ఉన్నవానిలో ఏదో ఒక పదమే 

చెప్పుట. ఉదా :- రామలక్ష్మణ. ఇచ్చట 

రామ శబ్దము గాస, లక్ష్మణ శబ్దము గాని 

“రామ లక్ష్మణులు" ఆనునర్థమును తెలుప 

గలుగుట, 

161. (A) యోగ(ము) 11=ఎ లీ శబ్దమునకును అర్భమునకును ఉండు సహజ 

మైన సంబంధము. (ఆభేదము, తత్త్వము. 

తద్భావము, ఆను పదములతో దీనిని బోధిం 

తురు. 

ర 

182. రూఢయోగ  ౫1V-442 పసిద్ధిని బట్టి (ప్రత్యయముగ చెప్పనక్కర 

పటిక 1065 పదకొండము 

వరుస 

సంఖ్య 
పదము 

సముద్దెళ సంఖ్య 
జ్య 

కారిక సంఖ్య 
ఆరము 

థ్ 

oo
o 

168. 

164. 

166. 

166. 

167. 

168. 

169. 

లక్షణా 

లింగ(ము) 

లేకుండగనే తెలిసిపోవు గుణము... క్రియ, 

“మొదలగునవి. ఉదా :- “చందవత్ 

“అ 

1- 560 

XIII - 2, ల 

లింగసముద్దేశ(ము111 కే 81 
ఇ 

వ|జపాణి 

వర్తమాన(ము) 

XIV - 882 

XIV - 585 

వ 

XIV = 214 

IX - 88,50, 

65,90,101, 

108 

ముఖమ్” అనగానే కాంతినిగలిగి యుండుట, 

ఆహ్లాద మును కలిగించుట, మొదలగు గుణ 

ములు తెలిసి పోవును, 

ఒక ఆర్థమును సూచించు శ క్రి. (శబ్దమునకు 

గల శక్తి). 

చిహ్నము, (పుమ్, న్రీః నపుంసక, అని 

మూడు విధములు. ఇవి శబ్దములకు చెందు 

నవి). 

లింగమును చర్చించు భాగము. ఈ కాండ 

మందలి పదమూడవ విభాగము). 

సాదృశ్యమును చెప్పు “ఇవ” మొదలగు 

శబములను వాడకుండగనే, సాదృశ్యమును 

బోధించు (ప్రయోగములు. ఉదా : “సింహః 

మాణవకః,” “'గౌః వాహీక *'' మొదలగు. 

నవి. 

కనబడ కుండట, విడుచుట, వినబడకుండుట , 

పలుకకుండుట, లేకపోవుట. 

ఇం|దుడు పసిద్ధిని బట్టి ఈ యర్థము తెలిసి 

పోవును. “వ్యజము చేతి యందు గల వాడు” 

అను యౌగికార్థము ఆవశ్యకముకాదని భావము 

(పస్తుత మైన కాలము.“ | కియ జరుగుచున్నది"
 

అను అంశమును తెలుపుట లట్, అను లకొ 

రము దీనిని సూచించును). 
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| సంఖ్య కారిక సంఖ్య థి 
సంఖ కారిక సంఖ్య థ 

| 170.  వాక్య(ము) [11 - 1:76 సంశయము కలుగునపుడు శబ్దము యొక్క. ' 179. విశేష్య(ము)  2౫1V/-7 ముఖ్యమైన వస్తువును, చెప్పు పదము. (ధర్మ 

| అర్థమును నిర్ణలుంచుటకై _పమాణముగ తీసి ముగల వస్తువు) ఛేద్యము, అవబ్చేద్యము. 

| 
కొనబడు ఒక వాక్యము. మీమాంసకుల సం 

అనునవి దీని పర్యాయపద ములు. 

య. 
పదాయమున, ఇది శ్రుతి, లింగము, ఆను 180. వృ త్తిసముద్దేశ (ము ౫117 1,627 సమాసము మొదలగు వృత్తులను చర్చించు 

పమాణములకన్న, దుర్చులమైనది. 
ఖాగము. (ఈ కాండ మందలి పదునాలుగవ 

171... వాక్యశేష్యము) _ ౫1/ - 5686 వాక్యము యొక్క అర్థము సంపూర్ణమగుట కె విభాగము). 

సాయము చేయు ఒక పదము = లేక వాక్యము. 181. వ్యపేషా XIV - 41,45 వాక్యమందలి పదములకుండు సామర్థ్యము. 

(దీనిని ఆధ్యాహారము చేయుదురు). 
47 (పదముల అర్థములు సముచితముగ కలియు 

172. వికార్య(కర్మ) V11- 48,49 జరుగు పని వలన ఒకా నొక వికారమును 
తీర్చ. 

179 (మార్చు) పొందు కర్మ. ఉదా := తండులాని 

పచతి” ఇందు తండులములు అనగా 

బియ్యము మార్పును పొందును, 

182. వ్యవస్థితవిభాషా 21-45 _ వికల్పమైన కార్యమును నియమి చుట, 

(వికల్పమైనను ఒకానొకచో నిత్యముగనే 

(పవ ర్లించునని నిశ్చయించుట). 

178. విభ క్రి XI ఆనా 27,29, వేరు చేయుట, విభజించుట, విభజించునది, 
188. వ్యాపార(ము) IX - 10 పని, క్రియ, (ధాతువు చెప్పు ఆర్థము). 

81 సుప్ [పత్యయములకును డిజ్ [ప్రత్యయ 
శ = క విషయమును టేరూనుట వలన. 

ములకును విభ క్రి ఆని సంజ్ఞ. Wie 184. వ్యావృ తి 1-19 రి ష ఐరొ 

తకిగ్రా న వానినన్నింటిని తొలగించుట. 

ఉదా :. గౌః, అనగానే ఆ పదమువలన, 

గో భిన్నమైన వన్నియు తొలగిపోవును). 174. _ విభ క్తిపరిణామ(ము)]£1/ - 468. సముచితమైన ఆర్భమును పొందుటకై ఉన్న 

విభ క్రిని వేరొక విభ క్తిగా మార్చుకొనుట. 

175. _ విభ,క్తిభేడ(ము) ౫1-8 విభక్తి (పత్యయముల భేదము (వేర్వేరు 

విభకులుండుట). 
శ 

176. విభ కర్థ(ము) VII. 164, విభ క్రియొక్క అర్థము ఒక పదము యొక ,- " 185. శకి VII1-2 (1) (పపంచమందలి వివిధ మైన వసువుల 

165 ఆర్థమునకు వేరొక పదము యొక అర్థము 
కుండు సామర్థ్యము. దానివలన అవి ఆయా 

XIV _ 2198, తోగల సంబంధవి శేషమును విభ క్రి (ప్రత్య 
[పయోజనములను సాద్దింపుచు, తమ తమ 

౨౨1,222, 22 యమే టోధించును. 
ఉనికిని సార్థకము చేసికొనును. ఉదా: 

288 
కుండ. ఇది నీటిని తీసికొనివచ్చును. అట్టి! క్తి 

వివిభ క్తి ౧7117. 460 వేరు విభ క్తిగలది. 
_ 

దానికి కలదు. (తుదకు ఆ శక్తియే కుండ 

వే 
యని భావించుట తత్త్వము). 

విశేషణ(ము) XIV - 7 ఒక వస్తువునందు గల ధర్మమును వేరు చేసి ™ 
9 .కియను టు ము. కలే “కారక 

బోధించుపదము. (వస్తువయొక్క ఒకని 
Wenn On అని యందురు ది కర

, కర్మ! 

ధర్మము). భేదకము, ఆవచ్చేదకము, ఆను . 84,8 క్త న్ర, కర్మ 

నని దీని పర్యాయములు 
మొదలగు రీతిని ఆరు విధములు. 

జా రా కా. న న. న న క 
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వరుస 

సంఖ్య 

186, 

187. 

188. 

189. 

190. 

191. 

. 192. 

198. 

194. 

సముద్దేశ సంఖ్య 
పదము 

కారిక సంఖ్య 
అరము 

థి 

శబ్బసంస్కార(ము౬£[/ - 189 సాధుత్వమును సంపాదిందుటకై శబ్దమునకు 

జరుగు వ్యాకరణ సంస్కారము. 

ష 

షడవస్థా 1. 88 సత్త (ఉనికి) ఆసునది (పపంచ మందలి 

[పధానమైన వ్యా పారము. దానియొక్క 

భాగములుగా థావింపబడు వ్యాపారములు 

ఆరుగా చూపబడును. (పుట్టుట, పెరుగుట, 

మారుట, మొదలగునవి). పీనిని “షడవస్థ'' 

అందురు. ఇది సృష్టి అంతకును సామాన్యము. 

స 

సంఖ్యా X1- 1,2,8 అన్ని వస్తువులందును ఉండు ఒక గుణము, 

XIV - 100, సుప్ [పత్యయములును, తిజ్ |పత్యయము 

101, 102 లును, దీనిని బోధించును. 

సంఖ్యాన (శబ్ద,) XI1- 19 వస్తువుల సమూహమును మొత్తముగా 

బోధించు సంఖ్యావాచక ము. ఉదా %- వింశతి, 

(తింశత్ , మొదలగునవి. 

సంఖ్యాసముద్దేశ(ము)X1 - 1,82 సంఖ్యను చర్చించు భాగము. (ఈ కొండ 

మందలి పదకొండవ విభాగము). 

సంఖ్యేయ(ము) X1- 19, 22, లక్కింపబడు వస్తువు. 

28, 24 

సంపద్యమాన(ము) 1/1! - 115 _ ఏర్పడునది, మార్పుచెంది పుట్టునది, (మార 
నది, సిద్ధించునది). 

సం|పదాన(ము) 711 - 129,180(దానమును స్వీకరించువాడు. ఒక |క్రీయచే. 

ఉదేశింపబడు వ్యక్తి. 
ద అలి 

సంబంధ (ము) 111-11,17,16 పదములకు గాని, అఆర్థములకు గాని ఉండు 

VI1-156 సహజమైన సంబంధము, “సామాన్య సంబంధ 

వా జః 

1905. 

196. 

197. 

198. 

199. 

200. 

201. 

202. 

208, 

204. 

Be 

౭1 le 

1069 పదకాండము 

అ అడ అల్ల సముద్దేశ సంఖ్య 

కారిక సంఖ్య అర్థము 

మనియు [కియాకారక సంబంధమనియు. 

దీనిని రెండు విధములుగా చూపుదురు. 

సంబంధమును చర్చించు భాగము. ఈ 

III-1, 88 | కాండమందలి మూడవ విభాగము. 

సంబోధన(ము) 1/11 - 168, పిలుపు, హెచ్చరిక, (ఒక పనిలో ఉపయో 

XIV -99  గించుకొనుటకు, ఒక వ్యక్తిని తనవై పు (తిప్పు 

X-4, 5 కొనుట). 

1] = 50,70 కడుగుట, శుద్ధిచేయుట. యజ్ఞమందలి పాత్ర 

లను శుద్ధిచేయుట). 

సంమూర్చిత (ము) VI1-118 లోపల నుండునది, అణగియుండి తనడినికిని 

హేతువుగా కొనసాగించునది ). 

XI1-8 వ్యాపారమునకు (క్రియకు) ఆవశ్యక మైన 

అన్ని హంగులను సిద్ధము చేయుట. 

XII] = 27! గుణములు లేక- భాగములు శిథిలమగుట, 

XIV - 171, ఆసమర్గములగుట, కప్పబడుట, పని చేయక 

172 పోవుట. (“'శ్రీత్వము”' అనునర్థములో దీనిని 

వాడుదురు). 

111-47 కర్మ సంభవించు (కలుగునట్టి) ధాతువు, 

సతికిషబఫీయ స్వ V1- 418 ఒక పదమందలి స్వరములలో చివర వచ్చిన 
సతిశిష్ట స్త్ 

XIV -62 స్వరము [పబలమగుట. ఈ పదమును వై 

యాకరుణులు తరచుగ వాడుదురు). 

[11_46,46,51 పరమ సత్యము. విశ్వమంతకును మూలమగు 

VII1-28 తత్త్వము. 
IX. 112 

I-85 వస్తువుయొక్క_ సహజస్థితి. (మార్చు లేని 

ఆవస్థ) [దవ్యము యొక్క- సహజమగు 

స్వభావము. (ఒక విధముగ ఇది సత్తయే. 



7 

వాత్యపదీయ ము 1070 పదముల పటిక 1071 పదకొండ ము 

' ల 
లా WI 

వరుస పదము సముద్దేశ సంఖ్య అరము వరుస పదమ సముద్దెశ సంఖ్య అర్ధము 

సంఖ్య కారిక సంఖ్య థి సంఖ్య కారిక సంఖ్య 

సంఖ eM — సంఖ్య కాకర 

దీనిననునరించియే |దవ్యమును “సత్త్వ” | 216. హేతు(వు) Vir _ 24,265, (1) (క్రియను (ప్రేరించునది. (పోత్సహించు 

మందురు. 
26 నది). 

' 
va స్ట్ పయోజనము. 

205.  సమాథ్యా ౪1.7... పేరు, పేర్కొనుట. (వస్తువుయొక్క స్వధా 171127... (8) క్రియ యొక్క ప్రయోజనము 

వముతో ఎట్టి సంబంధమును లేకుండ పెట్టిన 

నామధేయము). 

206. సమూహ[పచయి6/ - 699 వస్తువుల సముదాయమును అంతను “'ఒక 

(ము) టిగా'' భావించుట. 

207... సర్యనామ(ము) ౫111-18 అన్నింటికిని అన్వయించు శబ్దము. తద్, 

ఏతద్, ఇదమ్, మొదలగు సర్వనామములు), 

| 208... సాదృళ్య(ము) ౫1-402, ౪ సమానమైన ధర్మములను బట్టి రెండువస్తు 

స 428 వులకు గల సామ్యము, (పోలిక): స్ 

209. సాధనస ముద్దేశ ఇ. 1,167 కారకములను చర్చించు భాగము. (ఈ కొండ 

(ము) మున ఏడవ విభాగము). 

210. , సామానాధిక రణ్య XIV - 8,21, ఒకే చోటనుండుట. (విశేషణ విశేష్యములు 
/ 

(ము) 175,188, రెండును కలిసి, ఒకే యర్థమునుచెప్పుట). 
౧9 

211. _ సామాన్యవచన ము) 1V _ 887, సామాన్యముగా చెప్పుట: అట్టుచెప్పు శబ్దము). px e\ 

, £27 
UY గ్! 

212... సోపస్కార(ము) )07= 465 ప్రయోజనము. కలిగియండునది. ఉపయో ల్ు 

గించునది). 

[ల 

౨18... స్థితి VI1- 27, ౫ (1) కదలకుండుట, ఉనికి. 

| XIN - 18, 
27 (2) సత్త్వరజ స్తమో గుణములు సమముగా 

XIV _ 882” నుండుట (నపుంసకము)- 

స ల స . (సచామె త మణీ). షై 
214. సృటిక(ము) III - 40 స్ఫటిక ము (సచ్చమైన ఓ ) |. 

ఘా 

215, _హాయన(ము) 121-29 _ సంవత్సరము. 


